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ส่วนที่ 1
ลักษณะที่สาคัญของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๑.1 โครงสร้างสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ตามกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการส านักงานปลั ดกระทรวงคมนาคม ปี พ.ศ. 2552 ส่ วนราชการ
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมี 13 หน่วยงาน และกระทรวงคมนาคมได้มีการออกกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เพิ่มศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต เป็นหน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้มีพระราชกาหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2555 ทาให้กลุ่มค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือประสบภัย และกลุ่มงานนิรภัยการบินและสอบสวนทางอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
เป็นหน่วยงานใหม่ของสานักงานปลัดกระทรวง ดังนั้นสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจึงมี 15 หน่วยงาน
ดังแสดงแผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลังในรูปที่ 1.1-1 นอกจากนี้ ยังมีสานักงานรัฐมนตรี ซึ่งปฏิบัติงาน
ร่วมกับสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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รูปที่ 1.1-1 แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลัง สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2559)
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๑.2 ภารกิจและอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคม (สปค.) มี ภ ารกิ จ หลั ก ในด้ า นการเป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ห าร
ของกระทรวงคมนาคม (คค.) ในการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ
จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานกากับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบั ติงานของหน่ ว ยงานในสั งกัดกระทรวงให้ บรรลุ เป้าหมายและเกิดผลสั มฤทธิ์ตามภารกิจ
ของกระทรวง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี พ.ศ. 2552
กาหนดอานาจหน้าที่ 10 ประการ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีในการกาหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง
2. พัฒนายุ ทธศาสตร์ การบริ หารของกระทรวง รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติ
ราชการ
3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง
4. ก ากั บ เร่ ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผล รวมทั้ ง ประสานการปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยงาน
ในสังกัดกระทรวง
5. กาหนดบทบาท และแนวทางความร่ว มมือและความช่ว ยเหลื อกับ ต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร
6. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์
7. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการขนส่งและจราจร
8. ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่น
ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวง
9. พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อใช้ในการบริห ารงานและการบริการ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ซึ่งแต่ละหน่วยงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจแบ่งตามลักษณะงานได้ดังต่อไปนี้

1-3

แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

1) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 4 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการเสนอแนะและให้คาปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒ นาระบบราชการ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม
(2) ลักษณะงานด้านการกากับดูแลและการประเมินผล เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการอยู่ภายใน สปค.
(3) ลักษณะงานด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม การปรับโครงสร้างองค์กร ปฏิบัติภารกิจหน้าที่และงาน
ที่ได้รับมอบหมายซึ่งต้องดาเนินการเกี่ยวข้องกับส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม
(4) ลักษณะงานด้านการประสานงาน เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งต้องดาเนินการ
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานกลางภายในประเทศ
2) กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 2 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริห าร การเงิน และการบัญชี ซึ่งต้อง
ดาเนินการเกี่ยวข้องกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม
(2) ลั ก ษณะงานด้ านการสนับ สนุน การปฏิบั ติ งาน เกี่ ยวกั บการปฏิ บัติ ง านงานที่ ได้ รั บ
มอบหมาย ซึ่งต้องดาเนินการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้ง
หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานกลางภายในประเทศ
3) กองกลาง (กก.)
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 4 ลักษณะงาน ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการดาเนินการปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงาน
บริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานห้องสมุด งานช่วยอานวยการ งานเผชิญหน้าเหตุ
วิกฤต และงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ ผู้ บริหารระดับสู ง
หน่ ว ยงานในสั งกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งส่ ว นราชการและรัฐ วิส าหกิจ หน่ว ยงาน
ราชการอื่นๆ และประชาชน
(2) ลักษณะงานด้านการให้ บริการและการจัดการเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร ระบบข้อมูล
ข่าวสาร การจัดเก็บข้อมูลเอกสารทางราชการ การค้นหา ให้ยืม และทาลายเอกสาร
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
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(3) ลักษณะงานด้านการประสานงานผู้บริหารระดับสูง คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หน่วยงาน
ในสังกัด สปค. สรค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อประสานการดาเนินงานต่าง ๆ
ให้สาเร็จลุล่วง
(4) ลักษณะงานด้านการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของกองกลาง รวมไปถึง
แผนงานด้านสังคม ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ แผนปฏิบัติการ
ดาเนินงานรองรับสิทธิผู้สูงอายุ แผนงานด้านสิทธิมนุษยชน งานสมัชชาสุขภาพ และ
แผนงานที่มิใช่ภารกิจของส่วนราชการใด
4) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 4 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการเสนอแนะ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ซึ่งต้องดาเนินการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงคมนาคมทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานกลาง
ภายในประเทศ
(2) ลั ก ษณะงานด้ า นการประสานงาน เกี่ ย วกั บ แผนการปฏิ บั ติ แ ละการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ซึ่งต้องดาเนิ นการเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานกลางภายในประเทศ
(3) ลั ก ษณะงานด้ า นการก ากั บ ดู แลและการประเมิ น ผล เกี่ ยวกั บ แผนการปฏิ บัติ แ ละ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ จริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ซึ่งต้องดาเนินการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง
คมนาคม ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานกลางภายในประเทศ
(4) ลักษณะงานด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติ/รายงานและการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ซึ่งต้องดาเนินการเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานกลางภายในประเทศ
5) กลุ่มนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ (กนย.)
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 4 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการวิเคราะห์ พิจารณาศึกษาและรับผิดชอบงาน เกี่ยวกับงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยาน ซึ่งต้องดาเนินการเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานทางอากาศภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นๆ ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
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(2) ลักษณะงานด้านการประสานดูแลงานเกี่ยวกับนิรภัยการบินและการสอบสวน ซึ่งต้อง
ดาเนินการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งหน่วยงานราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นๆภายในประเทศ และหน่วยงานระหว่างประเทศ
(3) ลักษณะงานด้านการเสนอแนะและให้คาปรึกษา เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในด้านนิรภัยการบินและสอบสวนด้านการบินพลเรือน
(4) ลั ก ษณะงานด้ า นการรวบรวม จั ด ท าและปฏิ บั ติ ง าน เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล /สถิ ติ / ระบบ
การติดตามเกี่ยวกับการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง
ซึ่งต้องดาเนินการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นๆ ภายในประเทศและหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ
6) สานักกฎหมาย (สกม.)
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 3 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะด้านการดาเนินงาน ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน
กฎหมาย ระเบียบที่อยู่ในอานาจ คค. งานนิติกรรม/สัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่งอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นๆ เว้นแต่งานคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
และงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องดาเนินการเกี่ ยวข้องกับหน่วยงานทั้งในและนอก
สังกัดกระทรวงคมนาคม
(๒) ลักษณะด้านการให้ คาปรึกษาเสนอแนะ เกี่ยวกับการดาเนินงานตามกฎหมาย กฎ
ระเบี ยบ ประกาศ ข้อบังคับและคาสั่ง ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม
ซึ่งต้องดาเนินการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงคมนาคม
(3) ลั ก ษณะด้ า นการพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวง
คมนาคม ซึ่ง ต้องดาเนินการเกี่ยวข้องกับหน่ว ยงานทั้งในและนอกสั ง กัดกระทรวง
คมนาคม
7) กองการเจ้าหน้าที่ (กจ.)
เป็นกลุ่มที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 2 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการบริหาร เกี่ยวกับงานบุคคล ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการอยู่ภายใน
สปค.
(2) ลักษณะงานด้านการจัด ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับระบบงานการ
ปฏิบั ติงาน งานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องดาเนินการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้
สังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
กลางภายในประเทศ
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8) สานักตรวจราชการ (สต.)
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 4 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตรวจราชการเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของกระทรวง การปฏิบัติงานงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องดาเนินการ
เกี่ย วข้องกับ หน่ ว ยงานภายใต้ สั งกัด กระทรวงคมนาคม ทั้งหน่ว ยงานราชการและ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในประเทศ
(2) ลักษณะงานด้านการให้คาแนะนา เกี่ยวกับงานตรวจราชการ เรื่องราวร้องทุกข์ ที่อยู่ใน
อานาจหน้ าที่ของกระทรวง ซึ่งต้องดาเนินการเกี่ยวข้องกับหน่ว ยงานภายใต้สั งกัด
กระทรวงคมนาคม ทั้งหน่วยงานราชการและหน่ว ยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ภายในประเทศ
(3) ลั ก ษณะงานด้า นการก ากับ ดู แลและการประเมิ น ผล เกี่ ยวกั บระบบตรวจราชการ
เรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งต้องดาเนินการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม
ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในประเทศ
(4) ลักษณะงานด้านการพัฒ นา เกี่ยวกับระบบตรวจราชการเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งต้อง
ดาเนินการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม
9) สานักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน (สอ.)
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 4 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์งานคดีเงินค่าทดแทน
รวมทั้งการดาเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้ สังกัดกระทรวงคมนาคม
ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับประชาชน
ที่ขออุทธรณ์เงินค่าทดแทน
(2) ลักษณะงานด้านการกากับดูแลและการประเมินผล ทบทวน เกี่ยวกับการวางหลักเกณฑ์
หรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเวนคืน
(3) ลักษณะงานด้านการเสนอแนะและให้คาปรึกษา เกี่ยวกับการให้ คาปรึกษาแนะนา
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนอสั งหาริมทรัพย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่ว ยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
(4) ลักษณะงานด้านการประสานงาน เกี่ยวกับการประสานการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
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10) สานักความร่วมมือระหว่างประเทศ (สร.)
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 5 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการปฎิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดทายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับความร่วมมือ
กับต่างประเทศและการจัดทาฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานระหว่างประเทศต่าง ๆ
(2) ลั ก ษณะงานด้ า นการก ากั บ ดู แลและการประเมิ น ผล เกี่ ยวกั บ การก าหนดบทบาท
ในการประชุม เจรจา และจัดทาความตกลงระหว่างประเทศ
(3) ลักษณะงานด้านการศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศ
(4) ลักษณะงานด้านการเสนอแนะและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเสนอความเห็นที่เกี่ยวกับ
กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(5) ลักษณะงานด้านการประสานงาน เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและเป็นหน่วยงานกลาง
(Focal Point) สาหรับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง ส่วนราชการอื่นและหน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ
11) สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 4 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการศึกษาวิเคราะห์จัดทาแผนงานและงบประมาณ
(2) ลักษณะงานด้านการประสานและบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัด
(3) ลักษณะงานด้านกลั่นกรองการวิเคราะห์โครงการของหน่วยงานในสังกัด
(4) ลักษณะงานด้านกากับ ติดตาม และประเมินผลงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัด
12) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทท.)
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 6 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ลักษณะงานด้านการปฏิบัติงาน
ลักษณะงานด้านการบริหารจัดการงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านคมนาคมขนส่ง
ลักษณะงานด้านการติดตามประเมินผล
ลักษณะงานด้านการบูรณาการ
ลักษณะงานด้านการประสานงาน
ลักษณะงานด้านการเสนอแนะให้คาปรึกษา
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13) กองคลัง (กค.)
มีภารกิจในลักษณะงานด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ
การพั ส ดุ อาคารสถานที่ แ ละยานพาหนะ การปฏิ บั ติ ง าน งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย โดย
ดาเนินงานสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
14) กองสารนิเทศ (กส.)
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 3 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการกิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า ผลงาน
ของกระทรวงคมนาคม ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งส่วนราชการ
และรัฐ วิสาหกิจ และหน่ว ยงานภายนอก การวางแผนประชาสั มพันธ์ของกระทรวง
และหน่วยงานในสังกัดตามแผนงาน/โครงการ ภารกิจ งานโฆษกกระทรวง งานผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
(2) ลั ก ษณะงานด้า นการปฏิ บัติ งาน เกี่ ยวกั บการการประชาสั มพั น ธ์ง านของ คค.
การปฏิบั ติ ง านงานที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย งานวิ เคราะห์ ป ระเด็ น ข่ าว งานนิ ท รรศการ
งานถ่ายภาพ วิดีทัศน์ และตัดต่อวิดีทัศน์ เกี่ยวกับกิจกรรม โดยดาเนินงานสนับสนุน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
ภายนอก
(3) ลักษณะงานด้านการประสานความร่วมมือ เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์งานของ คค.
โดยดาเนินงานสนับสนุนหน่วยงานในสังกั ดกระทรวงคมนาคม ทั้งส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภายนอก
15) กลุม่ ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย (กชย.)
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 4 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการวิเคราะห์ พิจารณา เสนอแนะ กฎระเบียบ/เงื่อนไข/ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับ การค้น หาและช่ว ยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย ซึ่งต้องดาเนินการ
เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานกลางภายในประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศต่าง ๆ
(๒) ลักษณะงานด้านการประชุม ร่วมประชุม จัดประชุม จัดการฝึกซ้อม เพื่อให้ข้อคิดเห็น
กาหนดกฎเกณฑ์ วิ ธี ปฏิ บัติ เกี่ย วกั บการค้น หาและช่ ว ยเหลื อ อากาศยานและเรื อ
ประสบภัย ซึ่งต้องดาเนินการเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานกลาง
ภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ
(๓) ลักษณะงานด้านการประสานงาน เกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและ
เรื อประสบภัย รั บแจ้งเหตุการณ์ ทางด้ านการคมนาคมขนส่ งทางอากาศ ควบคุ ม
การปฏิ บั ติ ง าน ในการค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย จากอากาศยานและเรื อ
ผ่ า นระบบการค้ น หาและช่ว ยเหลื อ ด้ว ยดาวเทีย ม ซึ่ง ต้ องดาเนิ นการเกี่ย วข้ องกั บ
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หน่ ว ยราชการและรัฐ วิส าหกิจ หน่วยงานกลางภายในประเทศและองค์กรระหว่าง
ประเทศต่างๆ
(๔) ลักษณะงานด้านการดาเนินการ ตรวจสอบ สนับสนุน เกี่ยวกับเงื่อนไข รายละเอียด
ด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย ซึ่งต้องดาเนินการเกี่ยวข้อง
กับหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานกลางภายในประเทศและองค์กรระหว่าง
ประเทศต่างๆ
16) สานักงานรัฐมนตรี (สรค.)
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 4 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการดาเนินการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนาเสนอต่อรัฐมนตรี การสนับสนุนการปฏิบัติการของรัฐมนตรี
(2) ลักษณะงานด้านการวิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล เพื่อนาเสนอต่อรัฐมนตรี
(3) ลักษณะงานด้านการเสนอแนะและให้คาปรึกษาข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรี
(4) ลักษณะงานด้านการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เกี่ยวกับการตอบกระทู้
ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง
17) ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย
17.1) ปลัดกระทรวงคมนาคม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 3 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการกากับการทางาน การควบคุมราชการประจากระทรวง การเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ สปค.
(2) ลักษณะงานด้านการประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การวางแผนให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากร
ของส่ ว นราชการต่าง ๆ ร่ว มกัน เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพ ความคุ้มค่า และบรรลุ
เป้าหมายของกระทรวง การแปลงนโยบายไปสู่แนวทางและแผนปฏิบัติ
(3) ลักษณะงานด้านการประเมินผล เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวง
17.2) รองปลัดกระทรวงคมนาคม (อานวยการ)
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 3 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง ในการสั่งการ/อนุญาตอนุมัติ/
คัดเลื อก/กลั่ น กรอง เกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคล การปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม และสานักงานรัฐมนตรี
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(2) ลั ก ษณะงานด้ า นการบริ ห าร เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารสั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง จ้ า ง
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับ
การสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า งที่ อ ยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข อง สปค. การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ การลา/การคัดเลือกบุคคลไปศึกษา ฝึกอบรม
รวมทั้งการลาที่เกินกว่าอานาจหน้าที่ของผู้มีอานาจอนุมัติ
(3) ลั ก ษณะงานด้ า นการก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม การปฏิ บั ติ ง าน ของส่ ว นราชการและ
รัฐวิสาหกิจ คือ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด สถาบันการบินพลเรือน
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
และสานักงานรัฐมนตรี
17.3) รองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 1 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการกากับดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามการดาเนินงาน ของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าฟ้าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย การรถไฟแห่ งประเทศไทย บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
17.4) รองปลัดกระทรวงด้านการขนส่ง
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 1 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการกากับดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามการดาเนินงาน ของส่วนราชการ
และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ได้ แ ก่ กรมเจ้ า ท่ า กรมการขนส่ ง ทางบก กรมท่ า อากาศยาน
การท่าเรือแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท ขนส่ง จากัด บริษัท
ไทยเดินเรือทะเล จากัด
17.5) ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (เลขที่ตาแหน่ง 343)
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 2 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านปฏิบัติงานเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงหรือผู้บริหารระดับสูงในการเข้าร่วม
ประชุมการเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆ เพื่อการพิจารณาให้ความเห็นและ
ตัดสินใจแก้ปัญหา
(2) ลั ก ษณะงานด้ า นการก ากั บ ดู แ ล การติ ด ตามประเมิ น ผล การด าเนิ น งานด้ า น
การพัฒ นาบุ คคล งานส่ งเสริ ม คุ ณภาพชี วิต การสรรหา บรรจุ แต่ง ตั้ง ของ สปค.
งานด้านการประเมินผลงานทางวิชาการและทั่วไป ของ สปค. และ คค. รวมทั้งงาน
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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17.6) ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (เลขที่ตาแหน่ง 344)
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 3 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงหรือผู้บริหารระดับสูงในการเข้าร่วม
ประชุมการเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆ เพื่อการพิจารณาให้ความเห็นและ
ตัดสินใจแก้ปัญหา
(2) ลักษณะงานด้านการบริหารงานในฐานะผู้ช่วยปลัดในการควบคุมกากับดูแล ติดตาม
การดาเนินงาน ด้านการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สปค. แผนประชาสัมพันธ์ แผนข้อมูล
ข่าวสาร แผนศูนย์ปลอดภัยคมนาคม แผนการใช้จ่ายของ สปค. การกาหนดแนวทาง
การดาเนินงาน การควบคุมกากับดูแลด้านงบประมาณ งานของศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
งานช่วยอานวยการ งานบริหารทั่วไป การดาเนินงานตามมติรัฐมนตรี งานสารนิเทศ
(3) ลักษณะงานด้านการพิจารณา กลั่นกรอง การพิจารณาการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน
สวัสดิการของลูกจ้างประจา การตรวจสอบการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
17.7) ผู้ตรวจราชการกระทรวง
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 3 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลักษณะงานด้านการปฏิบัติงานในการติดตามประเมินผลการตรวจราชการ การรายงาน
ผู้บังคับบัญชา/ปลัดกระทรวงให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
(2) ลักษณะงานด้านการดาเนินการตรวจราชการ การสั่งการผู้รับการตรวจให้ปฏิบัติการ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย งดเว้นการปฏิบัติเรื่องใดๆ ระหว่างการตรวจ
ราชการไว้ก่อน ให้เจ้าหน้าที่รัฐชี้แจง ให้ ถ้อยคา ส่งเอกสารหลักฐาน เรียกประชุม
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนา หรือปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหา
(3) ลักษณะงานด้านการสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน การปฏิบัติราชการของผู้รับ
ตรวจราชการ เมื่อได้ รับการร้องเรียนเพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
แก้ไขปัญหา
17.8) ที่ปรึกษา (บก/น้า/อากาศ)
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 4 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) ลั ก ษณะงานด้ า นการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ผู้ แ ทนการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ระดั บ สู ง และ
การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ลักษณะงานด้านการวิเคราะห์วิจัยและการพัฒนา เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งและ
การจัดระบบข่ายการขนส่ง
(3) ลักษณะงานด้านการกาหนดมาตรฐาน การตรวจสอบมาตรฐานด้านการขนส่ง
(4) ลักษณะงานด้านการให้คาปรึกษา เสนอแนะ และเสนอความเห็นในแผนงานโครงการ
ขนาดใหญ่ ที่เกี่ยวกับทางเศรษฐกิจและทางวิชาการในสาขาการขนส่งที่ได้รับมอบหมาย
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๑.๓ การดาเนินการภายใต้กฎหมาย
ในการดาเนิ นการตามภารกิจ ของส านักงานปลั ดกระทรวงคมนาคม เป็นไปตามกฎหมายเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
(1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาดังกล่ าวได้ตราขึ้นเพื่อกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชน
ได้อย่ างมีป ระสิทธิภ าพยิ่ งขึ้น โดยการบริห ารราชการและการปฏิบัติห น้าที่ของส่ ว นราชการ
ต้องยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งเป็นการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๗ ประการ
ดังต่อไปนี้
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
(2) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี พ.ศ. 2552
(3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
(4) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2555
ในปี พ.ศ. 2558
กฎกระทรวงและพระราชกาหนดดังกล่าว ได้กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอานาจหน้าที่
ของส านั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามภารกิจของหน่ว ยงานและสภาพของงาน อันจะทาให้
การปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ส่วนที่ 2
สภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2.1 สภาพแวดล้อมของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สภาพแวดล้อมทางยุ ทธศาสตร์ ถือเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุ ดที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพการณ์
ที่ มี ผ ลต่ อ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคม ประกอบด้ ว ยการวิ เ คราะห์ 3 ส่ ว นหลั ก ได้ แ ก่
สภาพแวดล้ อ มภายนอกระดั บ ทั่ ว ไป สภาพแวดล้ อ มภายนอกระดั บ การด าเนิ น งาน และ
สภาพแวดล้อมภายใน ของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
มีเป้าหมายเพื่อบ่งชี้ประเด็นที่เป็นโอกาส อุปสรรค และความท้าทาย และการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
มีเป้าหมายเพื่อบ่งชี้ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน และความท้าทายเช่นกัน ผลการศึกษาในแต่ละส่วน
สรุปได้ดังนี้
2.1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกระดับทั่วไป
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกในระดับทั่วไป เพื่อค้นหา “โอกาส” และ “อุปสรรค/ความท้าทาย”
ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ได้ ใช้กรอบทฤษฎี PESTLE เพื่อกาหนด
ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยผลการศึกษาสรุปแยกตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) Political Factors สามารถส่งผลกระทบเชิงบวก โดยการเป็นโอกาสในการดาเนินงานของ สปค. ได้
เนื่ องจากรั ฐบาลให้ ความส าคั ญกั บโครงการพั ฒนาด้ านคมนาคมขนส่ ง ท าให้ สปค. สามารถ
ขับเคลื่อนแผนงานไปสู่การปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้ามสามารถส่งผลกระทบที่เป็นอุปสรรค
ที่สาคั ญต่อการดาเนิ นงานของ สปค. เนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมือง ส่ งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารรวมถึงผู้บริหารระดับสูงบ่อยครั้ง ซึ่งทาให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง
ของนโยบายการด าเนิ น งาน นอกจากนั้ น แล้ ว ยั งพบความท้ า ทายที่ ส าคั ญ คื อ การที่ รั ฐ บาล
ให้ ความส าคั ญกั บการพั ฒนาการคมนาคมขนส่ ง จะเป็ นตัว กระตุ้ นให้ สปค. ต้องด าเนินงาน
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนแผนงานโครงการต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย
2) Economic Factors พบว่า สามารถเป็นโอกาสในการดาเนิ นงานเนื่องจากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจทาให้ประเทศมีรายได้มากขึ้น รวมทั้งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคทาให้
รั ฐ บาลให้ ความส าคั ญกับ การพัฒ นาการคมนาคมขนส่ งมากขึ้น สปค. จึงสามารถดาเนินงาน
ขับเคลื่อนแผนงานโครงการได้อย่างรวดเร็วและมีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณมากขึ้น
และในทางตรงกันข้ามก็ทาให้เกิดอุปสรรค ได้แก่ การต้องติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งความแตกต่างทางภาษาและปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทาให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินงาน
และในส่วนของความท้าทายนั้น เป็นส่วนที่สืบเนื่องมาจากอุปสรรค ซึ่งทาให้ทาให้บุคลากรต้อง
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการต้องติดต่อ
ประสานงานกับต่างประเทศ
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3) Socio-Cultural Factors พบสภาพที่เป็นโอกาส คือ การที่สังคมไทยให้ความสาคัญกับความอาวุโส
ประสบการณ์การทางาน ทาให้สามารถมอบหมายงานจากผู้บริหารและหัวหน้างานไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างราบรื่น และในทางตรงกันข้ามทาให้เกิดสภาพที่เป็นอุปสรรค คือ ข้าราชการของ สปค.
มีช่องว่างระหว่ างช่ว งอายุ มาก หากข้าราชการผู้ ใหญ่เกษี ยณอายุจะทาให้ ข้าราชการรุ่ นหลั ง
ขาดการชี้น าการท างานที่ ต่อเนื่อง และในส่ ว นของความท้าทายนั้น ได้ แก่ การเปลี่ ยนแปลง
ของสภาพสั งคมที่ มี ความเปิ ดกว้ า งต่ อ ข้ อมู ล ข่ า วสาร การก้ าวสู่ สั งคมผู้ สู ง อายุ ท าให้ สปค.
ต้องปรับตัวในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพการทางานสูงขึ้น มีความยืดหยุ่นในการดาเนินงาน
เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4) Technology Factors พบสภาพการณ์ที่เป็นโอกาสที่สาคัญ คือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น
จะเป็นตัวช่วยในการดาเนินงานของ สปค. ทั้งการจัดเก็บข้อมูลและการประสานการดาเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามพบสภาพที่เป็นอุปสรรคที่สาคัญ
ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ทาให้ สปค. ต้องปรับตัวให้ทันต่อ ความ
เปลี่ยนแปลง และในส่วนของความท้าทายนั้น พบว่ า การยกระดับหน่วยงานไปสู่หน่วยงานดิจิทัล
ทาให้ สปค. ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทันกับการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดาเนินงาน
5) Legal Factors พบสภาพที่เป็นโอกาสที่สาคัญ คือ หน่วยงานมีความตื่นตัวต่อการพัฒนาปรับปรุง
กฎหมายให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้ สปค. สามารถใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามพบสภาพที่เป็น
อุปสรรคสาคัญ คือ ถึงแม้หน่วยงานจะตื่นตัวในการปรับปรุงกฎหมาย แต่ก็ยังพบว่ากฎหมาย
ในหลายส่วนที่ยังล้าสมัยกลับกลายเป็นอุปสรรคที่สาคัญในการดาเนินงาน
6) Environmental Factors พบสภาพที่เป็นโอกาสที่สาคัญ คือ ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์
ที่ไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมากนัก ซึ่งทาให้การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และในทางตรงข้ามก็พบสภาพที่เป็นอุปสรรค คือ
ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทาให้การพัฒนาการคมนาคมขนส่งต้องคานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2.1.2 สภาพแวดล้อมภายนอกระดับการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกในระดับการดาเนินงาน เพื่อค้นหา “โอกาส” และ “อุปสรรค/ความท้าทาย”
ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ โดยการกาหนดประเด็นปัจจัยที่สามารถ
สร้างผลกระทบต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้กาหนดให้
วิเคราะห์ปัจจัยทั้งสิ้น 4 ปัจจัย ผลการศึกษาสรุปแยกตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) ปัจจัยด้านสาธารณะชน พบสภาพที่เป็นโอกาสที่สาคัญ ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากสังคม/
ชุมชนและสื่อมวลชนในโครงการที่ได้รับก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม/ชุมชนโดยรวม และในทาง
ตรงกัน ข้ ามอาจทาให้ เ กิด การต่อ ต้านในโครงการที่ ส่ ง ผลกระทบเชิง ลบต่ อสั งคม ซึ่ งถือ เป็ น
อุปสรรคที่สาคัญของการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
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2) ปั จ จั ยด้ า นผู้ น าส่ งปั จ จั ยการด าเนิ น งาน พบสภาพที่ เป็ นโอกาสที่ ส าคั ญ ได้ แก่ การพั ฒ นา
ของกลุ่ มสถานศึกษาที่ผลิ ตบุ คลากร งานวิจัยที่มีประโยชน์ ต่อการพัฒนาระบบขนส่ งมากขึ้ น
ทาให้ มี องค์ความรู้ ใหม่ ๆ และมี บุคลากรที่มี ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานมากขึ้ น ในกลุ่ ม
ของผู้ผลิตระบบอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งด้านของข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็น
ส่ ว นส าคั ญ ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เช่ น เดี ย วกั บ ในส่ ว น
ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องที่มีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทาให้การดาเนินงานของ สปค. มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสมากขึ้น และในทางตรงกันข้าม
ก็ทาให้เกิดสภาพที่เป็นอุปสรรคที่สาคัญ คือ ในกลุ่มของสถานศึกษายัง ไม่สามารถผลิตบุคลากร
และองค์ความรู้เฉพาะทางได้เพียงพอกับความต้องการ ในกลุ่มของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
พบสภาพที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ ข้อจากัดของงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน และในส่วน
ของความท้าทายที่สาคัญนั้น พบว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทาให้หน่วยงาน
ต้ องปรั บ ตั ว ให้ ทั น ทั้ งการรั บ เทคโนโลยี เข้ ามาใช้ ในการด าเนิ นงานและการปรั บตั ว ให้ ทั นต่ อ
ความเปลี่ยนแปลง
3) ปัจจัยด้านผู้ร่วมดาเนินงานตามภารกิจ/พันธกิจ พบสภาพที่เป็นโอกาสที่สาคัญ คือ หน่วยงาน
มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการบูรณาการการดาเนินงานและโครงการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีแผนการดาเนินงานที่มีความสอดคล้องกัน ทาให้การดาเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้ อยและมีประสิ ทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามนั้นพบสภาพที่เป็นอุปสรรค
ที่ ส าคั ญ คื อ ในบางหน่ ว ยงานยั ง พบความไม่ ส อดคล้ อ งของแผนการด าเนิ น งาน/โครงการ
ทาให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินงาน ส่วนในประเด็นของความท้าทายที่สาคัญนั้น พบว่า ในโครงการ
ที่มีความซับ ซ้อนทาให้ต้องอาศัยการบูรณาการการทางานและการพูดคุยกันมากขึ้น เพื่อให้
การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
4) ปั จ จั ย ด้ า นผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร/ผู้ รั บ ผลผลิ ต ไปด าเนิ น การต่ อ พบสภาพที่ เ ป็ น โอกาสที่ ส าคั ญ คื อ
ความคาดหวั ง จากผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยที่ ส าคั ญที่ช่ ว ยส่ งเสริ มความส าคั ญของการด าเนินงาน
ในทางตรงกันข้ามนั้นพบสภาพที่เป็นอุปสรรคที่สาคัญ คือ ความล่าช้าของหน่วยงานที่รับผลงาน
ไปดาเนินการต่อ ทาให้ความสาเร็จของภารกิจล่าช้า และยังพบสภาพที่เป็นความท้าทายทั้งจาก
การเพิ่มขึ้ นของความคาดหวั งและปริ มาณของผู้ ใช้บริการ/ผู้ รับผลผลิ ตไปด าเนินการ ทั้งจาก
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ
2.1.3 สภาพแวดล้อมภายในของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนย่อย คือ
ส่ วนที่ หนึ่ ง คื อ การวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายในเพื่ อค้นหาประเด็ นที่ เป็ นจุ ดแข็ ง จุ ดอ่อน และ
ความท้าทายจากปัจจัยด้านทรัพยากร (Resource) และขีดความสามารถ (Capability) ของหน่วยงาน
ส่วนที่สอง คือ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) จากการศึกษาเอกสารที่แสดงภารกิจ อานาจ
หน้ าที่ของหน่ วยงาน เพื่อให้ เห็ นภาพการท างานที่เป็นหมวดหมู่ตามลั กษณะงาน รวมทั้ งสามารถ
วิเคราะห์คุณค่าที่หน่วยงานสามารถส่งมอบให้แก่ สปค.
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ส่วนที่สาม คือ ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและหัวหน้างานของหน่วยงาน เพื่ อให้
ทราบถึงข้อเท็จจริงของการทางาน ปัญหา และอุปสรรคของการดาเนินงานในปัจจุบัน
จากผลการศึกษาทั้งสามส่วนจะทาให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายในขององค์กร คือ จุดแข็ง จุดอ่อน
ปัญหา และอุปสรรคได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ
การวิเคราะห์เพื่อการออกแบบยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นการวิเคราะห์ บริบท
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยใช้เครื่องมือ SWOT
Analysis ซึ่ งเป็ น เครื่ อ งมือ ที่ ใช้ ในการประเมิน จุ ดแข็ ง จุด อ่ อน โอกาส และอุ ป สรรค ของ สปค.
นอกจากนั้น ที่ป รึ กษาฯ ยั งได้ใช้เครื่องมือ SCOPE เพื่อวิเคราะห์ ส ภาพการณ์ที่ส าคัญที่ช่ว ยเสริม
การวิเคราะห์ SWOT ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากการวิเคราะห์โดยแปลงประเด็นให้อยู่ในรูปแบบทั่วไป
(Generalisation) ดังแสดงในตารางที่ 2.1-1 และ ตารางที่ 2.1-2 สาหรับปัจจัยภายนอกและ
ภายในตามลาดับ
ตารางที่ 2.1-1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
โอกาส
O1 รัฐบาลให้ความสาคัญกับโครงการพัฒนาด้านการขนส่ง
O2 การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทาให้ประเทศ
มีรายได้มากขึ้น
O3 มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศอื่นๆ มากขึ้น
O4 มีการรวมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ/
กลุ่มประเทศมากขึ้น
O5 มีการเคารพผู้อาวุโสและผู้ที่มีประสบการณ์
O6 มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทางานและ
ดาเนินงานต่างๆ
O7 รัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบดิจิทัล
O8 มีนโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ
ให้มีความทันสมัย
O9 การพัฒนาที่ทาให้เกิดประโยชน์จะได้รับการสนับสนุน
O10 การมีจานวนผู้ประกอบการสื่อฯ มากขึ้น
O11 มีสถาบันการศึกษา/ฝึกอบรมที่สามารถสนับสนุน
ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้มากขึ้น
O12 ผู้ผลิตและใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
O13 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและใช้เทคโนโลยี
อย่างกว้างขวาง
O14 มีการช่วยติดตามการทางานและมีความคาดหวังมากขึ้น
จากสาธารณะ
O15 มีความตระหนักดีถึงความสาคัญของโครงการบูรณาการ
ที่ต้องร่วมกันดาเนินงาน
O16 ความคาดหวังและตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และคุณภาพ
ชีวิตที่เพิ่มขึ้น

อุปสรรค
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16

สภาพการณ์ด้านคมนาคมมีระดับความซับซ้อนสูง
รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
กลุ่มผลประโยชน์ที่พยายามแทรกแซงการดาเนินงาน
มีการขยายตัวของการแสวงผลประโยชน์นอกพรมแดน
ของต่างประเทศมากขึ้น
เศรษฐกิจมีแนวโน้มผันผวนมากขึ้น
บุคลากรใหม่มีแนวโน้มรักอิสระ ความอดทนต่า
ไม่ผูกพันกับองค์กร
ข้อจากัดด้านขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน
ในการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ
ความผันผวนของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โครงการทีท่ าให้เกิดผลกระทบเชิงลบจะได้รับการต่อต้าน
หรือไม่ได้รับการสนับสนุน
ความไม่พอใจ/ไม่เข้าใจของประชาชนต่อความไม่เหมาะสม
ของการชดเชยที่ได้รับ
ระบบฐานข้อมูลไม่เชื่อมโยงและมีความแตกต่างของระดับ
คุณภาพของข้อมูล
คนรุ่นใหม่ที่สาเร็จการศึกษามีความสนใจในการเข้าทางาน
กับหน่วยงานราชการน้อยลง
ข้อจากัดทางงบประมาณ
นโยบายด้านอัตรากาลังส่งผลต่อการไม่สามารถเพิ่มจานวน
บุคลากร
ความไม่สอดคล้องกันของแผนงานและวิธีดาเนินงาน
ของบางหน่วยงานทาให้การดาเนินงานร่วมกันเป็นไปด้วย
ความยากลาบากมากยิ่งขึ้น
ความล่าช้าและความซับซ้อนและคุณภาพงานของ
การดาเนินงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ สปค.
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ตารางที่ 2.1-2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
S1 การกาหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา
มีความชัดเจน
S1 การกาหนดบทบาทหน้าที่ มีความชัดเจนในระดับหนึ่ง
S2 มีการกาหนดขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน
S3 มีการใช้กลไกล กระบวนการและเครื่องมือ
ในการบริหารงานสมัยใหม่
S4 มีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจน
S5 มีผู้บริหารที่เข้าใจบริบทองค์กร
S6 มีผู้บริหารระดับสูงในระดับกระทรวง
S7 มีผู้บริหารที่มีความสามารถและให้ความสาคัญ
กับการบริหารหน่วยงาน
S8 ผู้บริหารและบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทางาน
S9 มีบุคลากรที่มีความสามารถ หลากหลายสายงาน
S10 บุคลกรโดยรวมมีทัศนคติที่ดีในการทางาน
S11 บุคลากรโดยรวมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S12 มีการกาหนดตาแหน่งงานที่ชัดเจนและตรงกับภารกิจ
ในระดับหนึ่ง
S13 มีการเปิดโอกาสให้หมุนเวียนเรียนรู้งานทั้งระดับปฏิบัติงาน
และระดับบริหาร
S14 ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
S15 มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมตามภารกิจในระดับหนึ่ง
S16 มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับความรู้ใหม่ๆ
และหลากหลายอยู่เสมอ
S17 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการทางาน
ที่ทันสมัย
S18 มีขีดความสามารถในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหน่วยงาน
S19 มีขีดความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
S20 มีภาพลักษณ์ของการเป็นหน่วยงานที่ดี
S21 มีความสามารถในการทางานในระยะเวลาจากัด

จุดอ่อน
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24

บางภารกิจยังไม่มีโครงสร้างที่เหมาะสมที่จะมีศักยภาพ
ในการพัฒนา
บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียงกันยังขาด
ความชัดเจน
การกาหนดเป้าหมาย วิธีการและแผนงานยังขาด
ความเชื่อมโยงและชัดเจน
ขาดการกาหนดเป้าหมายและแผนงานในทุกระดับ
ขององค์กร
การถ่ายทอดตัวชี้วัดยังไม่สะท้อนคุณค่าที่นาส่งที่แท้จริง
ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลที่บูรณาการ
ยังขาดการพัฒนาระบบและกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง
บทบาทด้านการให้บริการที่มีอยู่หลายส่วนงาน
ยังไม่ถูกบูรณาการและกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
ขาดกลไกด้านการส่งเสริมค่านิยมและสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่เป็นระบบ
การบริหารงานยังเป็นการทางานเฉพาะหน้า
และแก้ปัญหา มากกว่าการทางานเชิงรุกและพัฒนา
ขาดองค์ความรู้พื้นฐานในการทางานและความเข้าใจ
ในบทบาทและภารกิจและความเชื่อมโยงการทางาน
ในองค์กร
ขาดการวิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะ
เฉพาะที่ตรงกับภารกิจและขอบเขตงานอย่างทั่วถึง
ขาดขวัญกาลังใจในการทางานจากปัญหาอุปสรรค
และภาระงาน
มีการเกษียณอายุราชการอย่างต่อเนื่อง
ระบบรางวัลและค่าตอบแทนของราชการไม่จูงใจ
ให้เข้าทางานเท่ากับภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน
บุคลากรมีภาระงานสูง
บุคลากรต้องปฏิบัติงานในลักษณะงานเร่งด่วน
ที่ถูกร้องขออยู่บ่อยครั้ง
ขาดกลไกในการจัดความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่สาคัญและผู้ใช้บริการ
การจัดการด้านการจัดเก็บเอกสารยังมีข้อจากัด
ระบบข้อมูลยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยง
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขาดความต่อเนื่อง
และไม่สอดคล้องกับความคาดหวัง
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหาร ดาเนินงาน
และการบริการยังไม่ทั่วถึง
อาคารและพื้นที่มีข้อจากัดในการพัฒนา
ขาดสิ่งอานวยความสะดวกทั้งในระดับพื้นฐานและการทางาน
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จากผลการวิเคราะห์นี้ ถูกนาไปจัดทา TOWS Matrix เพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์และมาตรการที่เกี่ยวข้อง
และแนวทางการดาเนินงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ดังแสดงในตารางที่ 2.1-3
ตารางที่ 2.1-3 การกาหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix
ประเภทกลยุทธ์

รายการค้นพบจาก SWOT
กลยุทธ์เชิงรุก (S/O Strategy)

พัฒนาการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงกระบวนงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์
ยกระดับสู่คมนาคม 4.0

S1,S3,S18,S19/O1,O6,O16
S9,S17,S20,S21/O10,O11
S3,S17/O6,O7,O13
S8,S10,S11,S12/O5,O12
S7, S15, S17, S18, S19/O7, O11, O13, O14

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W/O Strategy)
พัฒนาการบริหารแผนบูรณาการตามยุทธศาสตร์
W1,W2,W6,W8/O1, O6, O14, O16
กระทรวงคมนาคม
ผลักดันบทบาทนาของไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยง
W3(T4)/O3,O4
ด้านคมนาคมขนส่ง ทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค
พัฒนากระบวนงานให้คล่องตัว รวดเร็ว ทันสมัย เรียบง่าย
W4, W11/O6,O14
อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาการจัดการความปลอดภัยคมนาคม
W1,W2,W8/O1,O15,O17
สร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
W13, W15, W23, W24/O1, O17
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S/T Strategy)
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
S8,S15,S18,S20(W18)/T1,T2,T3,T9,
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
S12, S16, S17, S19/T1, T8
กลยุทธ์เชิงรับ (W/T Strategy)
พัฒนาการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์
W4,W5,W6,W7,W10/T3,T4,T5
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกระทรวงคมนาคม
W3,W7(O8)/T2,T3,T4,T7
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
พัฒนาการจัดการเรื่องร้องทุกข์และการอุทธรณ์
W7,W8,W10,W20/T9,T10,T14
การส่งเสริมค่านิยมองค์กร i-MOT และความผูกพันในองค์กร
W9,W11,W12,W13,W15,W16/T6,T15,T16,T17
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2.2 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความคาดหวัง
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่
ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม บุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชนและสื่อ สามารถสรุปความคาดหวังของ
ผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย ที่สาคัญทั้ง 5 กลุ่มข้างต้นที่มีต่อส านักงานปลั ดกระทรวงคมนาคม ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.2-1
ตารางที่ 2.2-1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญและความคาดหวัง
กลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม

ความคาดหวัง
 ข้อมูลสาหรับผู้บริหารที่ถูกต้องและเรียกดูได้ทันการณ์
 ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและรายงานผล

การติดตามการปฏิบตั ิงานของหน่วยตามนโยบายและข้อสั่งการ
ให้ทราบเป็นระยะ
 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงให้มีผลสัมฤทธิ์
 ให้คาปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิ
เมื่อมีปัญหา
 ประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

 สวัสดิการที่ดีและความก้าวหน้าในอาชีพ
 ระบบสารสนเทศที่ช่วยการปฏิบัตงิ าน
 ระบบการทางานร่วมกันทั้งภายในและระหว่างสานัก/กลุม่ /กอง/

ศูนย์ ที่ชัดเจน
 โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม







หน่วยงานภาครัฐที่เกีย่ วข้อง

 ความสาเร็จจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
 ทางานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ศูนย์กลางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
ผู้นาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ศูนย์กลางระบบสารสนเทศของกระทรวง
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบ
การประสานกับต่างประเทศ

กระทรวงคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประชาชน และสื่อ

 การบริการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ที่รวดเร็ว
 ข้อมูลข่าวสารด้านคมนาคมที่เป็นปัจจุบัน
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2.3 การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ระยะ 20 ปี
เพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีทิศทางการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้กาหนด
เป้าหมายการพัฒนาสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในระยะ 20 ปี โดยแบ่งช่วงระยะเวลาสาหรับ
แผนพัฒนาเป็น 4 ระยะ ดังแสดงในรูปที่ 2.3-1 และมีเป้าหมายในการพัฒนาในแต่ละระยะที่ชัดเจน
และสอดคล้องกัน และเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายหลักที่สาคัญ
เมื่ อสิ้ นสุ ดระยะ 20 ปี ที่ ก าหนด ให้ สปค. เป็ นหน่ วยงานรั ฐที่ มี ความยั่ งยื นอย่ างแท้จริ ง สามารถ
ดาเนินงานบรรลุผลตามภารกิจ ยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อนาพาประเทศสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง คนไทย
มีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม

รูปที่ 2.3-1 เป้าหมายการพัฒนาสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในระยะ 20 ปี
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เป้าหมายหลักการพัฒนาในแต่ละระยะ สรุปได้ดังนี้
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) “สร้างฐานรากแห่งการเติบโต (Growth Enabling Platform)”
ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนาปัจจัยที่ส าคัญขององค์กร เช่น
โครงสร้างองค์กร ระบบการบริหาร ระบบงาน สมรรถนะบุคลากร เครื่องมือและเทคโนโลยี เป็นต้น
ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานที่ ช่ ว ยให้ เ กิ ด การพั ฒ นาได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและน าองค์ ก รสู่ ก ารพั ฒ นาระยะที่ 2 -4
ได้อย่างประสบผลสาเร็จ
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569) “หน่วยงานแห่งการเรียนรู้และดิจิทัล (Learning and e-Agency)”
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการกาหนด
ทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานจากการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง สามารถ
ปรับตัวได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สร้างผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน
จากการเรียนรู้ และเป็นหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570-2574) “หน่วยงานแห่งนวัตกรรม (Innovative Agency)” โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม หน่วยงานและ
บุคลากรมีขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์การดาเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมด้วยนวัตกรรม
ทั้งการพัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2575-2579) “หน่วยงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Agency)” โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความยั่งยืน ให้เป็นหน่วยงาน
ที่มีการพัฒนาผลผลิตที่สร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับ
ประเทศทั้งภาคเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และภาคสังคมที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีในระดับสากล และให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
และประชาคมโลกได้อย่างสมดุล
โดยแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ถือเป็นการดาเนินงาน
ตามแนวทางการพั ฒ นาในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) “สร้ า งฐานรากแห่ ง การเติ บ โต
(Growth Enabling Platform)”

2-9

แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

ส่วนที่ 3
แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
3.1 วิสัยทัศน์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
“เป็นศูนย์กลางในการบริหารด้านคมนาคมที่ทันสมัย”
โดยกำหนดเป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำยสำหรับวิสัยทัศน์ ดังนี้

ปี 60
85

ค่าเป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63
85
90
90

ปี 64
95

ระดับควำมสำเร็จที่ดำเนินกำรตำมกระบวนงำนของหน่วยงำน
ในสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมภำยในระยะเวลำที่กำหนด

3.5

4.0

4.5

5.0

5.0

ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่มีต่อ
ผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

3.5

3.8

4.0

4.2

4.5

ระดับควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อนระบบตรวจรำชกำร
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิรำชกำร

3.5

4.0

4.5

5.0

5.0

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระดับควำมสำเร็จในกำรบูรณำกำรเพื่อกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิบตั ิรำชกำรของกระทรวงคมนำคม

3.2 พันธกิจสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1) บริหำรนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน งบประมำณ กำรตรวจสอบและติดตำมประเมินผลเพื่อ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบขนส่งตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงมีพลวัตร
2) บริหำรยุท ธศำสตร์ด้ำนควำมร่วมมือ ระหว่ำงประเทศ ด้ำนกำรปรับปรุงพัฒนำระบบกฎหมำย
ด้ำนกำรพั ฒ นำระบบข้อ มู ล และเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ด้ำนกำรสื่อสำรและประชำสัม พัน ธ์
ด้ำนกำรจัดกำรเรื่องร้องทุกข์และกำรอุทธรณ์ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรนโยบำยคมนำคมได้อย่ำง
เป็นผลสำเร็จ
3) ยกระดับกำรบริหำรด้ำนควำมปลอดภัยในระบบขนส่งของประเทศ
4) บริหำรควำมสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญและให้บริกำรประชำชนตำมภำรกิจอย่ำงมีคุณภำพ
และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
5) พัฒนำทรัพยำกรบุคคลและองค์กร รวมถึงปัจจัยสนับสนุนกำรบริหำรงำนต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถ
นำส่งผลผลิตและสร้ำงผลลัพธ์ได้ตำมควำมคำดหวังอย่ำงมืออำชีพ
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3.3 ค่านิยมสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
“i-MOT”
1) Integrity
2) Modern

ยึดมั่นคุณธรรม
ทันสมัยในกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้เทคโนโลยี

3) Outstanding
4) Team

มุ่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
เสริมพลังร่วมขับเคลื่อนเป็นทีม

3.4 ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
 กลยุทธ์ 1.1 พัฒนำระบบบริหำรนโยบำยและยุทธศำสตร์
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนำระบบบริหำรแผนบูรณำกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงคมนำคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ
 กลยุทธ์ 2.1 ผลั ก ดั น บทบำทน ำของไทยในกำรส่ ง เสริ ม ควำมเชื่ อ มโยงด้ ำ นคมนำคมขนส่ ง
ทั้งภำยในภูมิภำคและระหว่ำงภูมิภำค
 กลยุทธ์ 2.2 พัฒนำกำรจัดกำรกำรอุทธรณ์
 กลยุทธ์ 2.3 พัฒนำกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์แบบบูรณำกำร
 กลยุทธ์ 2.4 พัฒนำกำรจัดกำรควำมปลอดภัยคมนำคม
 กลยุทธ์ 2.5 ปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยของกระทรวงคมนำคมให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์
 กลยุทธ์ 2.6 ยกระดับสู่ Digital Transport 2020
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ
 กลยุทธ์ 3.1 พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (KM)
 กลยุทธ์ 3.2 พัฒนำกระบวนงำนให้คล่องตัว รวดเร็ว ทันสมัย เรียบง่ำยอย่ำงต่อเนื่อง
 กลยุทธ์ 3.3 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพือ่ กำรปรับปรุงกระบวนงำน
 กลยุทธ์ ๓.4 บริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต
 กลยุทธ์ 3.๕ สร้ำงควำมผำสุกและควำมพึงพอใจของบุคลำกร
 กลยุทธ์ 3.6 บริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อให้บรรลุผลตำมแผนยุทธศำสตร์
 กลยุทธ์ 3.7 ส่งเสริมค่ำนิยมองค์กร i-MOT และควำมผูกพันในองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 กลยุทธ์ 4.1 พัฒนำจัดกำรเรื่องร้องทุกข์
 กลยุทธ์ 4.2 ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนเพือ่ สร้ำงควำมเชือ่ มั่น
โดยมีรำยละเอียดของแต่ละยุทธศำสตร์ สำมำรถสรุปได้ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์
1) มีระบบกำรบริหำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ทไี่ ด้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และมีคุณลักษณะที่สำคัญ
ได้แก่
- กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ
- เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรถูกนำมำใช้เป็นปัจจัยหลักสำคัญ ในกำรกำหนดนโยบำย
และกำรตัดสินใจของผู้บริหำร
- สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ
2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญกับกำรบริหำรนโยบำยและยุทธศำสตร์มีควำมพึงพอใจต่อผลสำเร็จกำรบริหำร
นโยบำยและยุทธศำสตร์
ตัวชี้วัดความสาเร็จและเป้าหมาย-ระดับเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ระดับควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงคมนำคม
และนโยบำยสำคัญ/พิเศษของรัฐบำล
2) ระดับควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม
3) ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
ที่มีต่อระบบกำรบริหำรนโยบำยและยุทธศำสตร์
4) ร้อยละกำรใช้สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร

ปี 60
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กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

1.1) พัฒนำระบบบริหำรนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์

1) มีระบบงำนกำรบริหำรและยุทธศำสตร์ต่อไปนี้ ที่ได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง
- กระบวนงำนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์
- กระบวนงำนกำรบริหำรงบประมำณ
- กระบวนงำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
- กระบวนงำนกำรติดตำมและประเมินผล

1.2) พัฒนำระบบบริหำรแผนบูรณำกำร
ตำมยุทธศำสตร์กระทรวงคมนำคม

1) มีระบบงำนกำรบริหำรแผนบูรณำกำรตำมยุทธศำสตร์
ที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

3-3
x

1

แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ

เป้าประสงค์
1) ส่งเสริมและ/หรือดำเนินกำรจัดทำควำมตกลงระหว่ำงประเทศ และ ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง เพื่อผลประโยชน์ของชำติ และประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ควำมร่วมมื อ
ในเวทีทวิภำคี และพหุภำคี
2) ยกระดับคุณภำพผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรอุทธรณ์
3) พัฒนำยุทธศำสตร์กำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์แบบบูรณำกำร
4) ยกระดับระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดควำมสูญเสียด้ำนคมนำคม
5) ผลักดันส่งเสริมและ/หรือสนับสนุนให้มีกำรดำเนินกำรพัฒนำกฎหมำยที่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์
6) ร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัดความสาเร็จและเป้าหมาย-ระดับเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ปี 63

ปี 64

1) ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรส่งเสริมบทบำทไทยในเวที
ระหว่ำงประเทศ

3.5

4.0

4.5

5.0

5.0

2) ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนพิจำรณำอุทธรณ์ภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด

3.5

4.0

4.5

5.0

5.0

3) ร้อยละในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำยุทธศำสตร์
กำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

4) ระดับควำมสำเร็จของแผนงำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัยคมนำคม

3.5

4.0

4.5

5.0

5.0

5) ร้อยละของจำนวนกฎหมำยที่ได้ดำเนินกำรตำมแผนแก้ไขปรับปรุง
กฎหมำยของกระทรวงคมนำคม

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

6) ระดับควำมสำเร็จของกำรขับเคลื่อน Digital Transport 2020

3.5

4.0

4.5

5.0

5.0
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กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

2.1) ผลักดันบทบำทนำของไทยในกำรส่งเสริม
ควำมเชื่อมโยงด้ำนคมนำคมขนส่ง
ทั้งภำยในภูมิภำคและระหว่ำงภูมิภำค

1) ประเทศไทยมีบทบำทสำคัญในกำรพัฒนำและเชื่อมโยงด้ำนคมนำคม
ขนส่งอย่ำงยั่งยืน ทั้งภำยในภูมิภำคและระหว่ำงภูมิภำค
2) สำมำรถรักษำผลประโยชน์ของชำติในเวทีระหว่ำงประเทศ
3) ประเทศไทยมีมำตรฐำนที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศต่ำงๆ

2.2) พัฒนำกำรจัดกำรกำรอุทธรณ์

1) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้อุทธรณ์ที่ต้องกำรควำมรวดเร็ว
ในกำรพิจำรณำอุทธรณ์
2) เพื่อให้ผู้อุทธรณ์ได้รับค่ำทดแทนที่เหมำะสมและเป็นธรรม
3) เพื่อให้ผู้อุทธรณ์ได้รับควำมสะดวกในกำรติดตำมสถำนะ
ของเรื่องอุทธรณ์
4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรพิจำรณำอุทธรณ์ให้ได้ผลผลิตเพิ่มมำกขึ้น
และต้นทุนต่อหน่วยลดลง ซึ่งเป็นกำรลดงบประมำณภำครัฐ
1) เพื่อให้สำมำรถพัฒนำกำรดำเนินงำนด้ำนกำรสื่อสำรและ
ประชำสัมพันธ์แบบบูรณำกำร
2) เพื่อให้งำนด้ำนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์มีประสิทธิภำพ
และเกิดผลเป็นรูปธรรม

2.3) พัฒนำกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์
แบบบูรณำกำร

2.4) พัฒนำกำรจัดกำรควำมปลอดภัยคมนำคม

1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยให้ตอบสนอง
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนคมนำคม
2.5) ปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยของกระทรวง 1) เพื่อให้มีกำรพัฒนำกฎหมำยให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์
คมนำคมให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์
ที่ใช้ในปัจจุบัน
2) เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนของ คค. ในกำรพัฒนำ
กฎหมำย คค. อย่ำงเป็นระบบและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
3) มีฐำนข้อมูลของกฎหมำยของ คค.
2.6) ยกระดับสู่ Digital Transport 2020

1) ชี้นำ/สนับสนุน/ร่วมดำเนินกำรในกำรสร้ำงสรรค์พัฒนำนวัตกรรม
กำรบริกำรบนพื้นฐำนดิจิทัลเพื่อยกระดับงำนด้ำนคมนำคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ

เป้าประสงค์
1) กำรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2) กระบวนงำนมีกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
3) มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรพัฒนำกระบวนงำน
4) บุคลำกร สปค. เป็นคนดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญในงำน และมีควำมสุขในกำรทำงำน
ตัวชี้วัดความสาเร็จและเป้าหมาย-ระดับเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
ปี 60

ปี 61

ปี 62

ปี 63

ปี 64
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1
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2
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3.5

4.0
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5.0

-

2

2

2

2

5) ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำนกำรประเมินขีดสมรรถนะหลัก
ของบุคลำกร

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

6) ระดับควำมพึงพอใจและควำมผำสุกของบุคลำกร
ต่อกำรปฏิบัติงำน

3.5

3.8

4.0

4.2

4.5

7) ร้อยละของบุคลำกรในส่วนรำชกำรที่มีควำมเชื่อมั่นว่ำ
เพื่อนร่วมงำนและผู้บังคับบัญชำเป็นคนดี มีคุณธรรม
และไม่ทุจริต

75

80

85

90

95

8) ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้งำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่พัฒนำขึ้น เข้ำใช้งำนระบบ

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

9) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนที่มีต่อกำรใช้งำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

3.5

3.8

4.0

4.2

4.5

1) ระดับควำมพึงพอใจของหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของ สปค.
2) จำนวนรำงวัลที่ สปค. ได้รับจำกหน่วยงำนภำยนอก
3) ระดับควำมสำเร็จถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยของตัวชี้วัดกระบวนงำน
4) จำนวนของควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม ที่นำมำใช้
ในกำรปรับปรุงกระบวนงำนของหน่วยงำน

3-6
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กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

3.1) พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ (KM)

1) มีกำรจัดทำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
2) มีกำรค้นคว้ำองค์ควำมรู้ที่ได้จัดทำเป็นสำรสนเทศ

3.2) พัฒนำกระบวนงำนให้คล่องตัว รวดเร็ว
ทันสมัย เรียบง่ำยอย่ำงต่อเนื่อง
3.3) พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรปรับปรุง
กระบวนงำน
3.4) บริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต

1) มีกระบวนงำนได้รับกำรปรับปรุง/พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
1) มีระบบสำรสนเทศได้รับกำรพัฒนำเพื่อกำรปรับปรุงกระบวนงำน

3.5) สร้ำงควำมผำสุกและควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกร

1) มีกำรจัดทำแผนกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต
2) มีกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต
1) มีกำรดำเนินงำนเพื่อกำรสร้ำงควำมผำสุกและควำมพึงพอใจ
ให้แก่บุคลำกร

3.6) บริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อให้บรรลุผล
ตำมแผนยุทธศำสตร์
3.7) ส่งเสริมค่ำนิยมองค์กร i-MOT และ
ควำมผูกพันในองค์กร

1) มีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์บริหำรทรัพยำกรบุคคล
2) มีกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์บริหำรทรัพยำกรบุคคล
1) มีกำรดำเนินงำนเพื่อกำรส่งเสริมค่ำนิยมองค์กร i-MOT
และควำมผูกพันในองค์กร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

เป้าประสงค์
1) ยกระดับคุณภำพผลกำรดำเนินงำนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
2) สร้ำงควำมเชื่อมั่นในควำมโปร่งใสจำกกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ตัวชี้วัดความสาเร็จและเป้าหมาย-ระดับเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปี 60

ปี 61

ปี 62

ปี 63

ปี 64

1) ระดับควำมสำเร็จในกำรวิเครำะห์และกลั่นกรองเรื่องรำว
ร้องทุกข์ที่นำเสนอผู้บริหำร คค.

3.5

4.0

4.5

5.0

5.0

2) ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรป้องกันกำร
ทุจริต

3.5

4.0

4.5

5.0

5.0

กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

4.1) พัฒนำกำรจัดกำรเรื่องร้องทุกข์

1) เพื่อกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ของกระทรวงคมนำคม โดยกำร
นำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และเสนอควำมเห็นเพื่อประกอบกำร
วินิจฉัยสั่งกำรของผู้บริหำร
2) เพื่อแก้ไข คลี่คลำย และนำเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
แก่ผู้ร้องเรียนด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม

4.2) ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น

1) เพื่อปลุกจิตสำนึกและค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต
2) เพือ่ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
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สวนที่ 4
แผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
จึงไดกําหนดแผนการดําเนินงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
ของกระทรวงคมนาคมที่ไดกําหนดไว โดยจัดทําแผนการดําเนินงานของแตละยุทธศาสตร สามารถสรุปไดดังนี้
ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ปที่ดําเนินงาน
60

61

62

63

64

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง
กลยุทธ 1.1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร
1.1.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2565-2569
1.1.2 การจัดทํา/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรสํานัก/ศูนย/กอง/กลุมของ
หนวยงานภายใน สปค.
1.1.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานการบริหารนโยบายและ
ยุทธศาสตร
1.1.3 (1) การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการ
บริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล
1.1.3 (2) การปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานงานติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาล
และผูบริหาร คค. และแผนยุทธศาสตร คค.
1.1.3 (3) การพัฒนากระบวนการถายทอดนโยบายสูแผน
ยุทธศาสตรและการปฏิบัติอยางบูรณาการ
1.1.4 แผนงานการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารนโยบายและ
ยุทธศาสตร
1.1.4 (1) บริหารระบบ MOT-BSC ใหสนับสนุนการบริหาร
นโยบายอยางมีประสิทธิภาพ
1.1.4 (2) บริหารและกําหนดนโยบายโดยใช Thailand
Transport Map
1.1.4 (3) ปรับปรุง/เพิ่มศักยภาพระบบศูนยปฏิบัติการคมนาคม
1.1.5 การจัดตั้งกรมการขนสงทางราง
1.1.6 การศึกษารูปแบบองคกรของกรมทาอากาศยานที่เหมาะสม

สนย.

*

ทุกหนวยงาน
(สนย.ติดตามและ
ประเมินผล)

*

*

*

*

*

สนย.

*

*

*

*

*

สนย.

*

*

*

*

*

สนย.

*

*

*

*

*

ศทท./
ทุกหนวยงาน
ศทท.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ศทท./
ทุกหนวยงาน
กพบ.
กพบ./ทย.

*

*

*

*

*

*

*
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ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ปที่ดําเนินงาน
60

61

62

63

64

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

กลยุทธ 1.2 พัฒนาระบบบริหารแผนบูรณาการตามยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
1.2.1 การบริหารแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสงระยะเรงดวน
ประจําป (Action Plan)
1.2.2 การแกไขปญหาของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการใน
ความรับผิดชอบอยางบูรณาการ
1.2.3 โครงการพัฒนาศูนยบริหารโครงการขนาดใหญ และยกระดับ
ศูนยปฏิบัติการคมนาคมระดับภูมิภาค เพื่อบูรณาการขอมูลการ
วางแผนและบริหารงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีความสอดคลอง
กันระหวางภาคการขนสง สามารถเชื่อมโยงกันอยางทั่วถึง และ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
1.2.4 แผนงานบูรณาการดานการขนสงทางอากาศ
1.2.4 (1) การผลักดันการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบการบินทั้งระบบเชิงบูรณาการ ป 2563-2567
1.2.4 (2) โครงการนํารองการแกปญหาและพัฒนาการใช
ประโยชนพื้นที่ Free Zone ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการขนสงสินคา
ทองถิ่น
1.2.4 (3) โครงการยกระดับการบริการขาวสภาพอากาศเพื่อ
การบิน
1.2.5 โครงการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงทางเดินเทาบน
ทางหลวงแผนดินและทางหลวงชนบทสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ

สนย./
ทุกหนวยงาน
สนย./
ทุกหนวยงาน
ศทท./สนย.

สนย./กห./กพท./
บวท.
สนย.

*

กพท./ อต./สนย.
กก./สกม.

*

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาปจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูความสําเร็จ
กลยุทธ 2.1 ผลักดันบทบาทนําของไทยในการสงเสริมความเชื่อมโยงดานคมนาคมขนสง ทั้งภายในภูมิภาคและระหวางภูมิภาค
2.1.1 จัดทําแผนการเจรจา/ขั้นตอนการปรับปรุงความตกลง/
สร.
*
*
*
* *
อนุสัญญาระหวางประเทศ (ดานคมนาคมขนสง) ตามพันธกรณี
ระหวางประเทศเพื่อสงเสริมความเปนมาตรฐานสากลของไทย
2.1.2 เสริมสรางความรวมมือในเวทีระหวางประเทศเพื่อสราง
สร.
*
*
*
* *
พันธมิตรและพัฒนาความเชื่อมโยงดานคมนาคมขนสงทั้งระดับ
ทวิภาคี/พหุภาคี
2.1.3 ดําเนินบทบาทเชิงรุกเพื่อดํารงไวซึ่งผลประโยชนของประเทศ
สร.
*
*
*
* *
2.1.4 แผนงานการพัฒนาระบบขอมูลที่สําคัญเพื่อการเจรจาระหวาง
ประเทศ
2.1.4 (1) จัดทํา/ปรับปรุงขอมูลที่สําคัญของประเทศคูเจรจา
และสรุปทาทีการเจรจา
2.1.4 (2) พัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการเจรจาและสรุป
ทาทีการเจรจา

สร./ศทท.

*

ศทท./สร.

*

*

*

*

*
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ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
กลยุทธ 2.2 พัฒนาการจัดการการอุทธรณ
2.2.1 แผนงานพัฒนาระบบงานอุทธรณ
2.2.1 (1) แผนงานปรับปรุงคูมือการกําหนดคาทดแทน
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนรวมกับหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของ
2.2.1 (2) แผนงานปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม/
ตรวจสอบสถานะของเรื่องอุทธรณผานเว็บไซตของกระทรวง
คมนาคม
2.2.1 (3) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณใหได
ผลผลิต (ปริมาณงาน) เพิ่มขึ้นตามเปาหมาย
2.2.2 โครงการศึกษาพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
พ.ศ. 2547 เพื่อเปนทางเลือกในการดําเนินโครงสรางพื้นฐานของรัฐ
2.2.3 พัฒนาระบบสนับสนุนงานอุทธรณ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ปที่ดําเนินงาน
60

61

สอ.
สอ.

*

สอ.

*

สอ.

*

*

ศทท./สอ.

*

*

62

63

64

*

*

*

*

*

*

กลยุทธ 2.3 พัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ
2.3.1 โครงการจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธของ
กระทรวงคมนาคมในภาพรวม
2.3.2 โครงการสงเสริมและพัฒนาความรูดานการคมนาคมขนสงและ
ความปลอดภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
2.3.3 แผนงานการจัดทําสื่อและนิทรรศการดานการคมนาคมขนสง
2.3.3 (1) โครงการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ เพื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธและสรางการรับรูตามแผนยุทธศาสตร
ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๕ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
2.3.3 (2) โครงการจัดนิทรรศการสรางการรับรูเกี่ยวกับแผนงาน
โครงการผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม และ
ยุทธศาสตรโครงสรางพืน้ ฐานดานการคมนาคมขนสงของไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ - 2564
2.3.3 (3) โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรม
วงศานุวงศ
2.3.4 โครงการเสริมสรางและพัฒนาเครือขายการประชาสัมพันธ
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการประชาสัมพันธของกระทรวงคมนาคม
2.3.5 เพิ่มศักยภาพงานขาวเพื่อการประชาสัมพันธของ สปค. และ
สรค.

*

กส./
ทุกหนวยงาน
กส.

*

*

*

*

*

กส.

*

*

*

*

*

กส.

*

*

*

*

*

กส.

*

*

*

*

*

*

*

*

กส./
ทุกหนวยงาน
กส.

*

4-3

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

ปที่ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

60

ศทท./กส.
ศทท./กส.

*
*

ศทท./กจ./กพบ.

*

*

ศปภ./ศทท./
ทุกหนวยงาน
กชย.

*

*

กนย.

*

กนย.

61

62

63

64

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

กนย.

*

*

*

*

*

กนย.

*

*

*

*

*

กชย.

*

*

*

*

*

สกม.
กก./สกม.

*
*

*

*

กพท./สกม.

*
*

*

*

*

*

*

กลยุทธ 2.3 พัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ
2.3.6 แผนงานการพัฒนาระบบสนับสนุนงานสารนิเทศ
2.3.6 (1) โครงการพัฒนาระบบจัดการภาพและวีดิทัศน
2.3.6 (2) โครงการพัฒนาระบบขาวกระทรวงคมนาคม
กลยุทธ 2.4 พัฒนาการจัดการความปลอดภัยคมนาคม
2.4.1 การจัดตั้งศูนยปลอดภัยคมนาคมภายใตสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
2.4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนยปลอดภัยคมนาคม
2.4.3 โครงการปรับปรุงระบบการคนหาและชวยเหลืออากาศยาน
และเรือประสบภัยดวยดาวเทียม COSPAS-SARSAT
2.4.4 แผนงานการพัฒนาระบบและอุปกรณดานการสอบสวน
อากาศยานประสบอุบัติเหตุ
2.4.4 (1) โครงการจัดหาอุปกรณสอบสวนอากาศยานประสบ
อุบัติเหตุใหเปนไปตามมาตรฐานองคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (ICAO)
2.4.4 (2) โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการอานวิเคราะหขอมูล
เครื่องบันทึกการบิน
2.4.5 โครงการพัฒนาความรูดานการสอบสวนอากาศยานประสบ
อุบัติเหตุใหเปนไปตามมาตรฐานองคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (ICAO)
2.4.6 การฝกซอมการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือ
ประสบภัย

กลยุทธ 2.5 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกระทรวงคมนาคมใหสอดคลองกับสภาวการณ
2.5.1 การพัฒนากฎหมายขนสง
2.5.2 การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ
2.5.3 โครงการศึกษาและจัดทําแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาพ.ร.บ.
เดินอากาศ
2.5.4 การศึกษาและจัดทํา/ปรับปรุงระบบการติดตามและ
ประเมินผลการใชกฎหมายในระบบขนสง
2.5.5 ปรับปรุงฐานขอมูลศูนยขอมูลกฎหมายของ คค.
2.5.6 การถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูดานกฎหมายสําหรับ
หนวยงานในกระทรวงคมนาคม

สกม.

*

*

ศทท./สกม.
สกม.

*

*

*

*
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ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
กลยุทธ 2.6 ยกระดับสู Digital Transport 2020
2.6.1 โครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 – 2564
2.6.2 โครงการพัฒนาแอพพลิเคชันบริการขอมูลและวางแผนการ
เดินทางสําหรับคนพิการ ผูสูงอายุ และคนทุกคน

ปที่ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

ศทท.

*

*

*

*

*

ศทท./กก.

*

*

*

*

*

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองคกรอยางบูรณาการ

กลยุทธ 3.1 พัฒนาการจัดการความรูใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (KM)
3.1.1 การดําเนินการจัดทําในรูปคูมือปฏิบัติงานในแตละ
กระบวนงาน (จํานวนองคความรูที่ไดรับการถายทอดและจัดทําเปน
สารสนเทศ/คูมือ) (PMQA)
3.1.2 เพิ่มศักยภาพการจัดการความรู ของ สปค./สรค.

กพบ./
ทุกหนวยงาน

*

*

*

*

*

ศทท./
ทุกหนวยงาน

*

*

*

*

*

ศทท./
ทุกหนวยงาน
3.1.3 (2) โครงการสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อ
ศทท./
ปรับปรุงกระบวนงานของหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
กลยุทธ 3.2 พัฒนากระบวนงานใหคลองตัว รวดเร็ว ทันสมัย เรียบงายอยางตอเนื่อง
3.2.1 โครงการทบทวนกระบวนการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
กจ.
เพื่อจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.2.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานใหคลองตัว รวดเร็ว
กพบ./
ทันสมัย เรียบงาย อยางตอเนื่อง
ทุกหนวยงาน
3.2.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการจัดการฐานขอมูลขาวสาร
ศทท./กก.
อิเล็คทรอนิกสเพื่อใหเปนศูนยขอมูลขาวสารอิเล็คทรอนิกสตาม
กฎหมายกําหนด
3.2.4 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได
กก./
สวนเสียตอการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ทุกหนวยงาน
3.2.5 แผนงานการฝกอบรมและสรางเครือขายดานสารบรรณและ
การจัดการขอมูลขาวสาร
3.2.5 (1) โครงการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การ
กก.
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปฏิบัติการขาวสาร (IO) กระทรวงคมนาคม
3.2.5 (2) โครงการสรางเครือขายบุคลากรดานจัดการขอมูล
กก./ศทท.
ขาวสาร เครือขายหองสมุด/งานสารบรรณ (การเก็บเอกสาร)
3.2.5 (3) โครงการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
กก.
พัฒนาทักษะ และสมรรถนะเพื่อความเปนเลิศดานงานสารบรรณ
ของกระทรวงคมนาคมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548" ขึ้น

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3.1.3 แผนงานการพัฒนานวัตกรรมองคกร
3.1.3 (1) โครงการเสริมสรางการเรียนรูเกี่ยวกับนวัตกรรม

*
*

*

*

*
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ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
กลยุทธ 3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงกระบวนงาน
3.3.1 แผนการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพระบบการปฏิบัติงานของ สปค./
สรค. เพื่อมุงสูการเปน digital government
3.3.2 นําระบบสารสนเทศไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ สปค./สรค.
3.3.3 การจัดทําขอมูลตนทุนผลผลิตของ สปค. ของคณะทํางาน
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
กลยุทธ 3.4 บริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
3.4.1 ทบทวน/ปรับปรุง และบริหารจัดการนโยบายดานความมั่นคง
ปลอดภัย ดานไอซีที
3.4.2 ทบทวน/ปรับปรุง แผนบริหารความตอเนื่องดานไอซีที
3.4.3 การจัดทําแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตและฝกซอม
กลยุทธ 3.5 สรางความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
3.5.1 แผนงานสรางความผูกพันในองคกร
3.5.1 (1) โครงการ สปค./สรค. สัมพันธ
3.5.1 (2) โครงการ สรค. สัมพันธ
3.5.1 (3) โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความผูกพัน
ของบุคลากรใน สปค./สรค.
3.5.2 แผนงานการจัดกิจกรรมที่สําคัญ
3.5.2 (1) กิจกรรมเพื่อสรางความสุขและกระชับความสัมพันธของ
บุคลากร (งานปใหม และ งานสงกรานต)
3.5.2 (2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณ (งานเกษียณอายุราชการ)
3.5.2 (3) กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนากระทรวงคมนาคม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ปที่ดําเนินงาน

60

61

62

63

64

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ศทท./
ทุกหนวยงาน
ศทท.
กก./กจ.

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

กจ.
สรค.
กจ./
ทุกหนวยงาน

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

กก./
ทุกหนวยงาน
กก./
ทุกหนวยงาน
กก./
ทุกหนวยงาน
กก.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ศทท./
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน/
ศทท.
กค.

3.5.2 (4) กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ
3.5.3 แผนงานสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน
3.5.3 (1) โครงการกอสรางอาคารกระทรวงคมนาคมแหงใหม
กค.
3.5.3 (2) การจัดทําแผนอาชีวอนามัยในการทํางาน ของสํานักงาน
กก./กจ./กค.
ปลัดกระทรวงคมนาคม
กลยุทธ 3.6 บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร
3.6.1 การจัดทําและทบทวนแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
กจ./
ของ สปค.
ทุกหนวยงาน
3.6.2 โครงการวางแผนอัตรากําลังคนเชิงยุทธศาสตร (Strategic
กจ./สนย.
Workforce Plan)
3.6.3 จัดทํามาตรฐานการดําเนินงานดานไอซีทีเชิงรุก เพื่อสนับสนุน
ศทท./
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร และการเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัลของ คค.
ทุกหนวยงาน

*

4-6

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

ปที่ดําเนินงาน

60

61

62

63

64

ศทท./
ทุกหนวยงาน

*

*

*

*

*

กจ./
ทุกหนวยงาน

*

*

*

*

*

*

กลยุทธ 3.6 บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร
3.6.4 อบรมความรูดานไอซีที
กลยุทธ 3.7 สงเสริมคานิยมองคกร i-MOT และความผูกพันในองคกร
3.7.1 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมของ สปค.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
กลยุทธ 4.1 พัฒนาจัดการเรื่องรองทุกข
4.1.1 การพัฒนาศูนยบริการขอมูลและเรื่องรองเรียนของกระทรวง
คมนาคม
4.1.1 (1) พัฒนากระบวนงานการจัดการเรื่องรองทุกขเชิงบูรณาการ
(สปค.)

สต./สรค./กจ./
กก./สอ./ศทท.

*

*

*

*

4.1.1 (2) การพัฒนาระบบสนับสนุนของศูนยบริการขอมูลและเรื่อง
รองเรียนของกระทรวงคมนาคม

ศทท./สต./
สรค./กจ./กก./
สอ.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

ศปท./
ทุกหนวยงาน
ศปท./
ทุกหนวยงาน
ศปท./
ทุกหนวยงาน
กตส.

*

*

*

*

*

4.2.5 ปรับปรุง/เพิ่มศักยภาพระบบศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริตของ คค.

ศทท./ศปท.

*

*

กลยุทธ 4.2 ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเพื่อสรางความเชื่อมั่น
4.2.1 แผนงาน/ โครงการสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงาน
4.2.2 การจัดทําแผนสงเสริมธรรมาภิบาลระดับหนวยงาน
4.2.3 แผนงาน/โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ สปค.
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หมายเหตุ: แผนงาน/โครงการที่ถายทอดจากแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม ป พ.ศ. 2560-2564 มาสู
แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 มีจํานวนทั้งสิ้น 14 แผนงาน/โครงการ
ซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) ทั้งนี้แยกเปนประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
จํานวน 6 แผนงาน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 จํานวน 5 แผนงาน และประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 3 แผนงาน
ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้
ประเด็น รหัสโครงการตาม รหัสโครงการตาม
ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร แผนยุทธศาสตร แผนยุทธศาสตร
สปค.
คค.
1
1.1.3 (2)
4.3.2
การจัดทําปรับปรุงและพัฒนาระบบงานติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญตามนโยบาย
รัฐบาล ผูบริหาร คค. และแผนยุทธศาสตร คค.
1
1.1.5
4.2.1
การจัดตัง้ กรมการขนสงทางราง
1
1.1.3 (3)
4.3.1
การพัฒนากระบวนการถายทอดนโยบายสูแผนยุทธศาสตร
และการปฏิบตั ิอยางบูรณาการ
1
1.2.4 (1)
3.1.23
การผลักดันการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบการบินทั้งระบบเชิงบูรณาการ ป 2563-2567
1

1.2.4 (2)

3.2.5

1
2

1.2.4 (3)
2.4.1

2.3.4
2.1.1

2

2.5.2

4.1.1

2

2.5.3

4.1.2

2

2.6.1

4.4.1

2

2.6.2

4.4.5

4
4
4

4.2.1
4.2.2
4.1.1 (2)

4.6.6
4.6.1
1.2.11 (1)

โครงการนํารองการแกปญ
 หาและพัฒนาการใชประโยชนพื้นที่
Free Zone ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการขนสงสินคา
ทองถิ่น
โครงการยกระดับการบริการขาวสภาพอากาศเพื่อการบิน
การจัดตัง้ ศูนยปลอดภัยคมนาคมภายใตสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการและผูสงู อายุ
โครงการศึกษาและจัดทําแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา พรบ.
การเดินอากาศ
โครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
โครงการพัฒนาแอพพลิเคชันบริการขอมูลและวางแผนการ
เดินทางในโทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับคนพิการ ผูสูงอายุ และ
คนทุกคน
แผนงาน/ โครงการสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงาน
การจัดทําแผนสงเสริมธรรมาภิบาลระดับหนวยงาน
การพัฒนาระบบสนับสนุนของศูนยบริการขอมูลและเรื่อง
รองเรียนของกระทรวงคมนาคม
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นอกจากนี้ เมื่อนําแผนงานทั้งหมดมาจัดกลุมใหม โดยแยกตามภารกิจของหนวยงานในสังกัด คค. ซึ่งประกอบดวย
ภารกิจทั้งหมด 12 ภารกิจ ดังนี้
1. การจัดทําแผน
แผนงานทีเ่ กี่ยวของกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนบริหาร แผนสงเสริม แผนประชาสัมพันธ เปนตน
เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การบูรณาการแผนและการขับเคลื่อน
แผนงานที่เกี่ยวของกับการประสานงานและบูรณาการแผนงาน/โครงการระหวางหนวยงาน ตลอดจน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและนโยบายในภาพรวมทั้งหมด
3. การปรับโครงสราง
แผนงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาโครงสรางการบริหารงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ทั้ง การเปลี่ ยนแปลงบทบาท อํา นาจหนา ที่ข องหน วยงานเพื่อ ให เ กิ ดการบริ ห ารงานที่ค ลอ งตั ว
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. การศึกษาวิจัย
แผนงานที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ การศึ ก ษาและวิจัยเพิ่ม เติม เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภาพในการบริห ารงานของ
หนวยงาน
5. การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย/ระเบียบ
แผนงานที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงและจัดการกฎหมายและระเบียบที่มีอยูในปจจุบัน รวมทั้งพัฒนา
กฎหมายและระเบียบใหมในอนาคต
6. การปรับปรุงพัฒนากระบวนงาน
แผนงานที่เ กี่ย วข อ งกั บ การปรับ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการทํา งานภายในหน วยงาน เพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานภายใตภารกิจของแตละหนวยงานใหสูงขึ้น
7. การพัฒนาระบบ IT เพื่อสนับสนุนระบบงาน
แผนงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทั้งการปรับปรุงระบบเดิมและ
การพัฒ นาระบบใหม เพื่ อ สนั บ สนุนการปฏิบั ติง านของหน วยงานตางๆ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพ
การทํางานใหสูงขึ้น
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8. ชุดโครงการ
ชุดแผนงานทั้งหมดที่อยูภายใตแผนยุทธศาสตรนั้นๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของโครงการ
9. การฝกอบรม
แผนงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ถายทอด แลกเปลี่ยนความรูของบุคลากรภายในหนวยงาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรูและเพิ่มองคความรูใหแกบุคลากร
10. การจัดการความสัมพันธบุคลากร
แผนงานที่เ กี่ยวของกับ การสรางความสุข ความผูกพัน พัฒนาความสัมพันธที่ดีของบุคลากรที่มีตอ
หนวยงาน
11. การสรางสภาพแวดลอมที่ดี
แผนงานที่เ กี่ยวขอ งกับการสรางสภาพแวดลอ มทั้ง ภายในและภายนอกหนวยงานใหมีบรรยากาศ
การทํางานที่ดี มีพื้นที่การทํางานที่เหมาะสม ทําใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข
12. การจัดทําสื่อและนิทรรศการ
แผนงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ กิจกรรม และจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรความรู
และผลงานที่เปนประโยชนตอสาธารณชน
ผลผลิ ต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมทั้งหมดภายใต แผนยุทธศาสตรสํา นักงานปลั ดกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2560-2564 แยกตามภารกิจ แสดงในตารางที่ 4-1
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ตารางที่ 4-1 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 แยกตามภารกิจ
กลุมประเภท
ตามภารกิจ
1. การจัดทําแผน

ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
1.1.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2565-2569
1.1.2 การจัดทํา/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรสํานัก/ศูนย/กอง/กลุม
ของหนวยงานภายใน สปค.

2.1.1 จัดทําแผนการเจรจา/ขั้นตอนการปรับปรุงความตกลง/อนุสัญญา
ระหวางประเทศ (ดานคมนาคมขนสง) ตามพันธกรณีระหวางประเทศ
เพื่อสงเสริมความเปนมาตรฐานสากลของไทย
2.3.1 โครงการจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
ของกระทรวงคมนาคมในภาพรวม
3.4.3 การจัดทําแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตและฝกซอม
3.6.1 การจัดทําและทบทวนแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของ สปค.
3.6.2 โครงการวางแผนอัตรากําลังคนเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Workforce Plan)
4.2.1 แผนงาน/ โครงการสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงาน
4.2.2 การจัดทําแผนสงเสริมธรรมาภิบาลระดับหนวยงาน
4.2.3 แผนงาน/โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ สปค.

ปที่ดําเนินการ
61
62
63

หนวยงาน
หลัก
สนย.

หนวยงาน
สนับสนุน

60

ทุก
หนวยงาน
(สนย.
ติดตามและ
ประเมินผล)
สร.

สนย.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

กส.

ทุกหนวยงาน

กก.
กจ.

กจ.
ทุกหนวยงาน

*
*

*
*

*
*

*

กจ.

สนย.

*

*

*

*

*

ศปท.
ศปท.
ศปท.

ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

64
*

*
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ตารางที่ 4-1 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 แยกตามภารกิจ (ตอ)
กลุมประเภท
ตามภารกิจ
2. การบูรณาการ
แผนและการ
ขับเคลื่อน

ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

1.2.1 การบริหารแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสงระยะเรงดวน
ประจําป (Action Plan)
1.2.2 การแกไขปญหาของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการใน
ความรับผิดชอบอยางบูรณาการ
1.2.3 โครงการพัฒนาศูนยบริหารโครงการขนาดใหญ และยกระดับ
ศูนยปฏิบัติการคมนาคมระดับภูมิภาค เพื่อบูรณาการขอมูลการวางแผน
และบริหารงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีความสอดคลองกันระหวาง
ภาคการขนสง สามารถเชื่อมโยงกันอยางทั่วถึง และสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
1.2.4 (1) การผลักดันการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบการบินทั้งระบบเชิงบูรณาการ ป 2563-2567
1.2.4 (2) โครงการนํารองการแกปญหาและพัฒนาการใชประโยชนพื้นที่
Free Zone ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของผูประกอบการขนสงสินคาทองถิ่น
1.2.4 (3) โครงการยกระดับการบริการขาวสภาพอากาศเพื่อการบิน
1.2.5 โครงการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงทางเดินเทา
บนทางหลวงแผนดินและทางหลวงชนบทสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ
3. การปรับโครงสราง 1.1.5 การจัดตั้งกรมการขนสงทางราง
1.1.6 การศึกษารูปแบบองคกรของกรมทาอากาศยานที่เหมาะสม
2.4.1 การจัดตั้งศูนยปลอดภัยคมนาคมภายใตสํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม

61
*

ปที่ดําเนินการ
62
*

63
*

*

*

*

*

*

*

*

*

หนวยงาน
หลัก
สนย.

หนวยงาน
สนับสนุน
ทุกหนวยงาน

60
*

สนย.

ทุกหนวยงาน

ศทท.

สนย.

64
*
*

*
สนย./กห.

กพท./บวท.

สนย.
กพท./ อต.
กก.
กพบ.
กพบ.
ศทท.

*
สนย.
สกม.

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

กจ. กพบ.

*

*
*
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ตารางที่ 4-1 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 แยกตามภารกิจ (ตอ)
กลุมประเภท
ตามภารกิจ
4. การศึกษาวิจัย

ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
2.2.2 โครงการศึกษาพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
พ.ศ. 2547 เพื่อเปนทางเลือกในการดําเนินโครงสรางพื้นฐานของรัฐ
3.2.4 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียตอการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2.5.1 การพัฒนากฎหมายขนสง

5. การปรับปรุง
พัฒนากฎหมาย/ 2.5.2 การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ระเบียบ
คนพิการและผูสูงอายุ
2.5.3 โครงการศึกษาและจัดทําแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา พรบ.
เดินอากาศ
2.5.4 การศึกษาและจัดทํา/ปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผล
การใชกฎหมายในระบบขนสง
2.5.5 ปรับปรุงฐานขอมูลศูนยขอมูลกฎหมายของ คค.
6. การปรับปรุงพัฒนา 1.1.3 (1) การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการบริหาร
กระบวนงาน
งบประมาณและการติดตามประเมินผล
1.1.3 (2) การปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานงานติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาลและ
ผูบริหาร คค. และแผนยุทธศาสตร คค.
1.1.3 (3) การพัฒนากระบวนการถายทอดนโยบายสูแผนยุทธศาสตร
และการปฏิบัติอยางบูรณาการ

หนวยงาน
หลัก
สอ.

หนวยงาน
สนับสนุน

กก.

ทุกหนวยงาน

60
*

61
*

ปที่ดําเนินการ
62
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

สกม.
กก.

สกม.

*

กพท.

สกม.

*

สกม.
ศทท.

*

*

สกม.

63
*

64
*
*

*

สนย.

*

*

*

*

*

สนย.

*

*

*

*

*

สนย.

*

*

*

*

*
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ตารางที่ 4-1 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 แยกตามภารกิจ (ตอ)
กลุมประเภท
ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
ตามภารกิจ
6. การปรับปรุงพัฒนา 2.1.2 เสริมสรางความรวมมือในเวทีระหวางประเทศเพื่อสรางพันธมิตร
และพัฒนาความเชื่อมโยงดานคมนาคมขนสงทั้งระดับ ทวิภาคี/พหุภาคี
กระบวนงาน
2.1.3 ดําเนินบทบาทเชิงรุกเพื่อดํารงไวซึ่งผลประโยชนของประเทศ
2.2.1 (1) แผนงานปรับปรุงคูมือการกําหนดคาทดแทนอสังหาริมทรัพย
ที่ถูกเวนคืนรวมกับหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของ
2.2.1 (2) แผนงานปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม/ตรวจสอบ
สถานะของเรื่องอุทธรณผานเว็บไซตของกระทรวงคมนาคม
2.2.1 (3) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณใหไดผลผลิต
(ปริมาณงาน) เพิ่มขึ้นตามเปาหมาย
2.3.4 โครงการเสริมสรางและพัฒนาเครือขายการประชาสัมพันธ
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการประชาสัมพันธของกระทรวงคมนาคม
2.3.5 เพิ่มศักยภาพงานขาวเพื่อการประชาสัมพันธของ สปค. และ สรค.
2.3.6 (1) โครงการพัฒนาระบบจัดการภาพและวีดิทัศน
2.3.6 (2) โครงการพัฒนาระบบขาวกระทรวงคมนาคม
2.4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนยปลอดภัยคมนาคม
2.4.3 โครงการปรับปรุงระบบการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและ
เรือประสบภัยดวยดาวเทียม COSPAS-SARSAT
2.4.4 (1) โครงการจัดหาอุปกรณสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
ใหเปนไปตามมาตรฐานองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)

หนวยงาน
หลัก
สร.

หนวยงาน
สนับสนุน

สร.
สอ.
สอ.

ศทท.

สอ.
กส.
กส.
ศทท.
ศทท.
ศปภ./
ศทท.
กชย.
กนย.

60
*

61
*

*

*

*

*

ปที่ดําเนินการ
62
*

63
*

64
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
ทุกหนวยงาน
กส.
กส.
ทุกหนวยงาน
ในสังกัด คค.

*
*
*
*

*

*

*
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ตารางที่ 4-1 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 แยกตามภารกิจ (ตอ)
กลุมประเภท
ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
ตามภารกิจ
6. การปรับปรุงพัฒนา 3.1.1 การดําเนินการจัดทําในรูปคูมือปฏิบัติงานในแตละกระบวนงาน
กระบวนงาน
(จํานวนองคความรูที่ไดรับการถายทอดและจัดทําเปนสารสนเทศ/คูมือ)
(PMQA)
3.1.2 เพิ่มศักยภาพการจัดการความรู ของ สปค./สรค.
3.2.1 โครงการทบทวนกระบวนการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.2.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานใหคลองตัว รวดเร็ว ทันสมัย
เรียบงาย อยางตอเนื่อง
3.2.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการจัดการฐานขอมูลขาวสาร
อิเล็คทรอนิกสเพื่อใหเปนศูนยขอมูลขาวสารอิเล็คทรอนิกสตามกฎหมาย
กําหนด
3.3.2 นําระบบสารสนเทศไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของ สปค./สรค.
3.3.3 การจัดทําขอมูลตนทุนผลผลิตของ สปค. ของคณะทํางานจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต
3.4.1 ทบทวน/ปรับปรุง และบริหารจัดการนโยบายดานความมั่นคง
ปลอดภัย ดานไอซีที
3.4.2 ทบทวน/ปรับปรุง แผนบริหารความตอเนื่องดานไอซีที
3.6.3 จัดทํามาตรฐานการดําเนินงานดานไอซีทีเชิงรุก เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร และการเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัลของ คค.

60
*

61
*

ปที่ดําเนินการ
62
*

ทุกหนวยงาน

*
*

*
*

กพบ.

ทุกหนวยงาน

*

*

ศทท.

กก.

ทุก
หนวยงาน
กค.

ศทท.

ศทท.

หนวยงาน
หลัก
กพบ.

หนวยงาน
สนับสนุน
ทุกหนวยงาน

ศทท.
กจ.

ศทท.
ศทท.

63
*

64
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

ทุกหนวยงาน

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ทุกหนวยงาน

*
*
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ตารางที่ 4-1 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 แยกตามภารกิจ (ตอ)
กลุมประเภท
หนวยงาน
ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
ตามภารกิจ
หลัก
6. การปรับปรุงพัฒนา 4.1.1 (1) พัฒนากระบวนงานการจัดการเรื่องรองทุกขเชิงบูรณาการ
สต./สรค./
(สปค.)
กจ./กก./สอ.
กระบวนงาน
4.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
กตส.
4.2.5 ปรับปรุง/เพิ่มศักยภาพระบบศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริตของ คค.
ศทท.
7. การพัฒนาระบบ 1.1.4 (1) บริหารระบบ MOT-BSC ใหสนับสนุนการบริหารนโยบาย
ศทท.
IT เพื่อสนับสนุน อยางมีประสิทธิภาพ
ระบบงาน
1.1.4 (2) บริหารและกําหนดนโยบายโดยใช Thailand Transport Map
ศทท.
1.1.4 (3) ปรับปรุง/เพิ่มศักยภาพระบบศูนยปฏิบัติการคมนาคม
ศทท.
2.1.4 (1) จัดทํา/ปรับปรุงขอมูลที่สําคัญของประเทศคูเจรจาและสรุป
สร.
ทาทีการเจรจา
2.1.4 (2) พัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการเจรจาและสรุปทาทีการเจรจา
ศทท.
2.2.3 พัฒนาระบบสนับสนุนงานอุทธรณ
ศทท.
2.6.2 โครงการพัฒนาแอพพลิเคชันบริการขอมูลและวางแผนการ
ศทท.
เดินทางในโทรศัพทเคลื่อนที่สาํ หรับคนพิการ ผูสูงอายุ และคนทุกคน
3.1.3 (1) โครงการเสริมสรางการเรียนรูเกี่ยวกับนวัตกรรม
ศทท.
3.1.3 (2) โครงการสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ศทท.
กระบวนงานของหนวยงาน
3.3.1 แผนการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพระบบการปฏิบัติงานของ สปค./สรค.
ศทท.
เพื่อมุงสูการเปน digital government

ปที่ดําเนินการ
62
*

63
*

64
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

หนวยงาน
สนับสนุน
ศทท.

60
*

61
*

ศปท.
ทุกหนวยงาน

*
*
*

*
*
*

ทุกหนวยงาน
ศทท.

*
*
*

สร.
สอ.
กก.

*
*
*

ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน

*

ทุกหนวยงาน

*
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ตารางที่ 4-1 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 แยกตามภารกิจ (ตอ)
กลุมประเภท
ตามภารกิจ
7. การพัฒนาระบบ
IT เพื่อสนับสนุน
ระบบงาน
8. ชุดโครงการ
9. การฝกอบรม

ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
4.1.1 (2) การพัฒนาระบบสนับสนุนของศูนยบริการขอมูลและ
เรื่องรองเรียนของกระทรวงคมนาคม
2.6.1 โครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 – 2564
2.3.2 โครงการสงเสริมและพัฒนาความรูดานการคมนาคมขนสงและ
ความปลอดภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
2.4.5 โครงการพัฒนาความรูดานการสอบสวนอากาศยานประสบ
อุบัติเหตุใหเปนไปตามมาตรฐานองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
(ICAO)
2.4.6 การฝกซอมการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย
2.5.6 การถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูดานกฎหมายสําหรับ
หนวยงานในกระทรวงคมนาคม
3.2.5 (1) โครงการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการปฏิบัติการขาวสาร (IO) กระทรวงคมนาคม
3.2.5 (2) โครงการสรางเครือขายบุคลากรดานจัดการขอมูลขาวสาร
เครือขายหองสมุด/งานสารบรรณ (การเก็บเอกสาร)
3.2.5 (3) โครงการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะเพื่อความเปนเลิศดานงานสารบรรณ ของกระทรวง
คมนาคมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548" ขึ้น
3.6.4 อบรมความรูดานไอซีที

60
*

61
*

ปที่ดําเนินการ
62
*

ศทท.

*

*

*

*

*

กส.

*

*

*

*

*

กนย.

*

*

*

*

*

กชย.
สกม.

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

กก.

*
*

*

*

*

หนวยงาน
หลัก
ศทท.

กก.

หนวยงาน
สนับสนุน
สต./สรค./กจ./
กก./สอ.

ศทท.

กก.

ศทท.

63
*

64

*

ทุกหนวยงาน

*

*

*
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ตารางที่ 4-1 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 แยกตามภารกิจ (ตอ)
กลุมประเภท
ตามภารกิจ
10. การจัดการ
ความสัมพันธ
บุคลากร

11. การสราง
สภาพแวดลอม
ที่ดี

ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
3.5.1 (1) โครงการ สปค./สรค. สัมพันธ

หนวยงาน
หลัก
กจ.

หนวยงาน
สนับสนุน

60
*

61
*

ปที่ดําเนินการ
62
*

*

*

*

63
*

64
*

*

*

3.5.1 (2) โครงการ สรค. สัมพันธ

สรค.

3.5.1 (3) โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความผูกพัน
ของบุคลากรใน สปค./สรค.
3.5.2 แผนงานการจัดกิจกรรมที่สําคัญ

กจ.

ทุกหนวยงาน

*

*

*

กก.

ทุกหนวยงาน

*

*

*

*

*

3.5.2 (1) กิจกรรมเพื่อสรางความสุขและกระชับความสัมพันธ
ของบุคลากร (งานปใหม และ งานสงกรานต)
3.5.2 (2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณ (งานเกษียณอายุราชการ)

กก.

ทุกหนวยงาน

*

*

*

*

*

กก.

ทุกหนวยงาน

*

*

*

*

*

3.5.2 (3) กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนากระทรวงคมนาคม

กก.

ทุกหนวยงาน

*

*

*

*

*

3.5.2 (4) กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ

กก.

*

*

*

*

*

3.7.1 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมของ สปค.

กจ.

*

*

*

*

*

3.5.3 (1) โครงการกอสรางอาคารกระทรวงคมนาคมแหงใหม

กค.

*

*

*

*

*

3.5.3 (2) การจัดทําแผนอาชีวอนามัยในการทํางาน ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม

กก.

*

*

ทุกหนวยงาน
กจ. กค.
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ตารางที่ 4-1 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 แยกตามภารกิจ (ตอ)
กลุมประเภท
ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
ตามภารกิจ
12. การจัดทําสื่อ 2.3.3 (1) โครงการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพร
และนิทรรศการ ประชาสัมพันธและสรางการรับรูตามแผนยุทธศาสตรของรัฐบาลและ
กระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หนวยงาน
หลัก
กส.

หนวยงาน
สนับสนุน

60
*

61
*

ปที่ดําเนินการ
62
*

63
*

64
*

2.3.3 (2) โครงการจัดนิทรรศการสรางการรับรูเกี่ยวกับแผนงาน
โครงการผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตร
โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - 2564

กส.

*

*

*

*

*

2.3.3 (3) โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ

กส.

*

*

*

*

*
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ส่วนที่ 5
การนายุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2560-2564 สู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดเป้าหมาย
และกรอบวิธีการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และมีกระบวนการวิเคราะห์ ทบทวน และ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและพัฒนางานของ
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) ให้สามารถมุ่งเน้นบูรณาการการปฏิบัติราชการของส่วนงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องเชื่อมโยง
สามารถประสานการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อสนองความต้องการของภาครัฐ
และประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน คือ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กาหนดขึ้น ทั้ง 4 ด้าน ดังกล่าวจะนาไปสู่การกาหนดมาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม และแผนการดาเนินงานแต่ละปีของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในระยะเวลา ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕60-๒๕64) ซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญในการบริหารจัดการและพัฒนายุทธศาสตร์ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมอย่างมี พลวัตร โดยมี แนวทางในการดาเนินงานเพื่อการจัดการยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สรุปได้ดังนี้

5.1 หลักการพื้นฐานที่สาคัญในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิ
ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ผ่านยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้ตามวิสั ยทั ศน์และยุท ธศาสตร์ที่ ก าหนดนั้น องค์ก รต้องมี ความเข้าใจหลัก การพื้นฐานที่ ส าคั ญ
ของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยแผนงาน ซึ่งแผนงานนั้นมี 2 รูปแบบหลักที่สาคัญ คือ (1) แผนงานประเภท
Single-use Plan ซึ่งเป็นแผนงานที่ถูก สร้างขึ้นและใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ตามที่กาหนด เช่น แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี (1 ปี) เป็นต้น และ (2) Standing Plan คือ กรอบ
วิธีการดาเนินงานที่ถูกกาหนดให้ผู้ ปฏิบัติต้องปฏิบัติตาม และไม่มีการกาหนดอายุการใช้จนกว่าจะมี
การยกเลิก หรือ ปรับ ปรุง เช่น นโยบาย กฎ กติก า หลัก เกณฑ์ และแนวปฏิ บัติม าตรฐาน เป็นต้น
ซึ่ง แท้จ ริงแล้วนั้น วิสัยทั ศน์จ ะเป็นตัวก าหนดแนวทางการดาเนินงานที่ สาคัญและถ่ายทอดสู่แผน
การปฏิบัติทั้ ง 2 รูป แบบข้างต้น ทั้ ง ในส่วนของกิ จ กรรมการดาเนินงานตามปกติที่ท าเป็นประจ า
(Routine Activities) และกิจกรรมการดาเนินงานที่เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกปรับปรุง/พัฒนาขึ้นตามยุทธศาสตร์
(Project/Initiative Activities) โดยวิสัยทัศน์จะเป็นตัวกาหนดแนวนโยบาย (Policy) ด้านต่าง ๆ ที่ใช้
เป็นกรอบการกาหนดแนวปฏิบัติมาตรฐาน (Standard Operation Procedure: SOP) ของหน่วยงาน
5-1
x
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และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ของบุคลากร ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องและส่งเสริม
การขับ เคลื่อ นองค์ก รให้บ รรลุ วิสั ยทั ศน์ และในส่ วนของการขั บ เคลื่อ นเชิง รุก วิสั ยทั ศน์ จ ะเป็ น
ตัว ก าหนดบทบาทที่ ส าคั ญ (Role) และพั นธกิ จ (Mission) ที่ ต้ อ งด าเนิน การ และถ่ ายทอดสู่
การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ (Strateic Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขององค์กรในที่สุด
ดังแสดงความสัมพันธ์ใน รูปที่ 5.1-1

รูปที่ 5.1-1 วิสัยทัศน์กับองค์ประกอบที่สาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

5.2 แนวทางการจัดการยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง
ในการน ายุ ท ธศาสตร์ ส านั กงานปลั ดกระทรวงคมนาคมไปดาเนินการให้ เกิ ดผลทางปฏิบั ติอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมี การก าหนดแนวทาง เครื่องมื อ และรูปแบบการท างาน
ที่ชัดเจน เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยควรพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบการจัดการ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการจัดการยุทธศาสตร์ (Strategic Management System: SMS)
ระบบการจัดการยุทธศาสตร์ คือ เครื่องมือที่ สะท้อนให้เห็นถึงผลงานและคุณภาพของงาน รวมถึง
ภาพรวมความสาเร็จขององค์กรและพนักงานรายบุคคล เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงการวางแผนเชิงกลยุทธ์
กับการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคคลในทุกระดับ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้บริหารสามารถนาวิสัยทัศน์
และแผนธุรกิจขององค์กรมากาหนดเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้ และผูกโยงเข้ากับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ภารกิจ และการวัดผลการดาเนินงานขององค์กรเข้าด้วยกัน และยังช่วยให้บุคลากรทราบและมองเห็น
ถึงกลยุทธ์การดาเนินงานและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์ ที่กาหนดไว้อย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นระบบที่ชัดเจน ซึ่งโดยทั่วไประบบการจัดการยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย
ดังต่อไปนี้ (รูปที่ 5.2-1)
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1) ระบบจัดการสารสนเทศ (Information Management System: IMS) เป็น ระบบฐานข้อมูล
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวม ตรวจทาน จับเก็บ ประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญ ข้อเท็จจริง
ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจตามหลักของการใช้หลักฐานและการวัดตามเป้าหมายที่กาหนด
วัตถุประสงค์ มันจะถูกตั้งข้อสังเกตว่า IMS ทาหน้าที่เป็นแนวคิดการหมุน PDCA = Plan – Do –
Check – Act ต่อมามีการพัฒนาเป็นแนวคิด ADLI = Approach – Deployment - Learning –
Integration ในปี ค.ศ. 2009 โดย
Approach (วิธีการ) หมายถึง วิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุกระบวนการ ประสิทธิผลของการใช้วิธีการ
ระดับที่วิธีการทาซ้าและอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้
Deployment (ปรับใช้) หมายถึง วิธีที่ถูกนาไปใช้กับ การสร้างคุณค่า ซึ่งต้องถูกนามาใช้อย่าง
ต่อเนื่องและถูกใช้โดยทุกหน่วยงานที่เหมาะสม
Learning (การเรียนรู้) หมายถึง การปรับวิธีการผ่านการประเมินผลและการปรับปรุง เพื่อส่งเสริม
ให้มีการเปลีย่ นแปลงเพื่อการพัฒนาวิธีการผ่านนวัตกรรม รวมถึงปรับแต่งนวัตกรรมกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องในการทางานและกระบวนการภายใน
Integration (การบูรณาการ) หมายถึง วิธีการที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่ระบุไว้
ในรายละเอียดขององค์กร รายการ และกระบวนการอื่น ๆ ข้อมูล และระบบการปรับปรุงข้าม
กระบวนการและหน่วยงาน กระบวนการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ และการกระทาที่สอดคล้องกัน
ทั่วทั้งกระบวนการและหน่วยงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร

รูปที่ 5.2-1 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของระบบย่อยของระบบการจัดการยุทธศาสตร์ (SMS)
ทั้ง 3 ระบบ: IMS QMS และ PMS1

1

ปรับปรุงจาก Teay Shawyun, 2009, หน้า 8
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2) ระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System : QMS) เป็นระบบการบริหารจัดการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ระบบบริหารคุณภาพมีหลายระบบ เช่น
ระบบ Input-Process-Output-Outcome (IPOO) ระบบ Total Quality Management (TQM)
และระบบ ISO เป็นต้น
ระบบบริหารงานคุณภาพเกี่ยวข้องกับผู้ดาเนินงาน และผู้ใช้ผลผลิตจากการดาเนินงาน เป็นระบบ
ที่จะช่วยให้สามารถนาส่งผลผลิตได้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ผลผลิต ขณะเดียวกันระบบการบริหารงานคุณภาพจะช่วยให้ผู้ใช้ผลผลิตได้รับความพอใจ
และมั่นใจว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับมีคุณภาพตรงตามความต้องการ โดยองค์ประกอบที่สาคัญ
ประกอบด้วย 2 ด้านหลักคือ
- ด้านของกระบวนการและผลลัพธ์ที่นาไปสู่การตรวจสอบ
- ด้านระบบการประเมิ นผลโดยรวมของการวัดประสิทธิภาพการท างานและการจัดการ
ตามที่กาหนดไว้
3) ระบบการจัดการการวางแผน (Planning Management System : PMS ) หมายถึง ระบบการจัดการ
การวางแผน ที่ต้องสอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่กาหนด ผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โดยผ่านการจัดการการวางแผนทั้งแผนระยะยาว (Strategic Plan) และ
ระยะสั้น (One-Year-Plan-Budget : OYPB) ที่ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเปลี่ยนแปลง
ของบริบทและผลการดาเนินงาน ซึ่งจะเป็นการกาหนดทิศทางกลยุทธ์ให้สามารถช่วยระบุวิสัยทัศน์
ภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่จะประสบความสาเร็จ เพื่อทาให้มั่นใจว่าระบบการจัดการ
มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันกับการดาเนินงาน สามารถทาได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
และมีการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5.2.2 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ควรเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
และ/หรือแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อตรวจสอบจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละปี รวมถึงการวิเคราะห์และเรียนรู้ผลการ
ดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินงาน จากนั้นจึงนาแผนยุทธศาสตร์มาใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้นมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีนั้น ควรพิจารณาช่วงระยะเวลาดาเนินการ เพื่อให้สามารถ
จัดทาแผนฯ ดังกล่าวได้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณประจาปี รวมทั้งควรจัดให้มีการประชุมหรือ
การหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหน่วยงานระดับ กระทรวง และระดับหน่วยงาน
ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดลาดับความสาคัญของการนา
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อให้สามารถบูร ณาการโครงการ แผนงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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5.2.3 การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ควรดาเนินการให้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ที่จาเป็น เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมสาคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด และกลยุทธ์หลักต่าง ๆ ที่ได้จัดลาดับความสาคัญไว้ในตอนต้น เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานที่ต้อง
ดาเนินการนั้น มีทรัพยากรที่จาเป็นมาสนับสนุนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
5.2.4 การจัดกระบวนการมอบหมายภาระงาน
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ควรดาเนินการให้มีการมอบหมายภาระงานและความรับผิดชอบ
ในงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กาหนดขึ้นทั้ง 3 ด้าน ตลอดจนมาตรการ โครงการ
หรือกิ จกรรมส าคัญ ให้กั บหน่วยงาน รวมทั้ งบุคลากรให้ได้รับทราบอย่างชัดเจน และให้กิจ กรรม
การมอบหมายภาระงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติราชการประจาปี ในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกับ
การจัดทาแผนงบประมาณของหน่วยงาน โดยควรจะจัดให้มีกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การจูงใจบุคลากรที่สอดคล้องกับระดับความสาเร็จของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก ตลอดจน
มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมสาคัญที่รับผิดชอบ
5.2.5 การติดตามและสรุปผลการดาเนินงานระหว่างปี
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ควรดาเนินการให้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เช่น รายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน ทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับ
หน่วยงาน พร้อมทั้งจัดให้มีเครื่องมือสนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลสัมฤทธิ์
ของแผนยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 เช่น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน ซึ่งจะมุ่งเน้นการติดตามเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรมสาคัญต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการประเมินความเบีย่ งเบน แปรปรวนระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งจะนาไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
5.2.6 การติดตามและสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ควรดาเนินการให้มีการติดตามและประเมินผลงานประจาปี รวมทั้ง
พัฒนาห้องประชุม/ห้องบัญชาการ และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่มี
ความสาคัญและสอดคล้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวน
ถึงผลสาเร็จของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตลอดจนมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม
สาคัญตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ตลอดจนเป็นการทบทวนถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการประเมิน
สถานการณ์ทั้ งภายในและภายนอกที่เ ปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นข้อมูล นาเข้าที่ส าคัญในการกาหนด
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก ตลอดจนมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมสาคัญของการจัดทา
แผนปฏิบัติการในปีต่อไป

5-5
x

1

แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

5.2.7 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕60–๒๕64
ควรมี ก ารประเมิ น ผลในภาพรวมเมื่ อ สิ้ นสุ ด แผนยุ ท ธศาสตร์ ส านัก งานปลัด กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2560-2564 เพื่อสรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. ๒๕60–๒๕64 รวมทั้งเป็นการสรุปผลการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ซึ่งผลสรุปนี้จะสามารถนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลนาเข้าในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมในระยะต่อไป
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รูปที่ 5.2-2 ระบบการจัดการการวางแผนงานภาพรวมของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

5-7
x

1

แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

รูปที่ 5.2-3 กรอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
5-8
x

1

แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

รูปที่ 5.2-4 วงจรการจัดการยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ก-1

แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่าง แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม กับ ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ข-1

แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

คำอธิบำยตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางในการบริหารด้านคมนาคมที่ทันสมัย”
ตัวชี้วัดที่ 1: ระดับควำมสำเร็จในกำรบูรณำกำรเพื่อกำรขับเคลือ่ นกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงคมนำคม
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 เพื่อให้กระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวง โดยหน่วยงานภายใน

กระทรวงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง นโยบายสาคัญ/พิเศษของรัฐบาล เป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกันระหว่างกระทรวง
 การกาหนดค่านาหนัก ให้ พิจารณาจากระดับความสาคัญของการบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชีวัดที่มีต่อเป้าหมาย
ในภาพรวม และ/หรือพิจารณาจากระดับความสาคัญของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชีวัดตามแผนงาน/โครงการ/
ตามนโยบายสาคัญ/พิเศษรัฐบาลที่มีต่อการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชีวัดเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
 หน่วยงานทังส่วนราชการและรัฐวิส าหกิจในสังกัดกระทรวงต้องร่วมรับผิดชอบผลการดาเนินงานให้บรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายที่กาหนดไว้
โดยมีสูตรคานวณผลการดาเนินงานดังนี:
ตำรำงและสูตรกำรคำนวณ :
ตัวชี้วัด (i)

น้ำหนัก(Wi)

KPI1
KPI2
...
KPIn

W1
W2
…
Wn
 W1..n= 1

เกณฑ์กำรให้คะแนนเทียบกับร้อยละ
ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
1
2
3
4
5
60
70
80
90
100
60
70
80
90
100
…
…
…
…
…
60
70
80
90
100

คะแนนที่ได้
(SMi)

คะแนนถ่วงน้ำหนัก
(Wi x SMi)

SM1
SM2
…
SMn

(W1 x SM1)
(W2 x SM2)
…
(Wn x SMn)
 (W1..nx SM1..n)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงนาหนัก เท่ากับ
 (W1..n x SM1...n)
 W1...n

โดยที่ :
W

หรือ

(W1 x SM1) + (W2 x SM2)+... + (Wn x SMn)

W1+ W2 ...+ Wn

หมายถึง

นาหนักความสาคัญที่ให้กับตัวชีวัดที่กาหนดขึนจากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
และผลรวมของนาหนักของทุกตัวชีวัดเท่ากับ 1
SM
หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชีวัด
1, 2, ..., n หมายถึง ลาดับที่ของตัวชีวัดที่กาหนดขึนตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
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ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

85

85

90

90

95

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าตัวชีวัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
แหล่งที่มำของข้อมูล: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
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ตัวชี้วัดที่ 2: ระดับควำมสำเร็จทีด่ ำเนินกำรตำมกระบวนงำนของหน่วยงำนในสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 การปรับปรุงกระบวนงาน หมายถึง การปรับปรุงกระบวนงานให้ดีขึน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึน

ในกระบวนงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งนาไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น การลดระยะเวลา การลดค่าใช้จ่ายของกระบวนงาน เป็นต้น
 กระบวนงาน หมายถึง กระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักตามบทบาทหน้าที่ความรั บผิดชอบของสานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ซึ่งมีผลผลิตส่งมอบต่อผู้รับบริการ
 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน

ที่มารับบริการจากหน่วยงาน
 คู่มือการบริการสาหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้ อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับบริการ

จากหน่วยงาน ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขันตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จาเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการอานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน
 คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน หมายถึ ง ขั นตอนการปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะกระบวนงาน ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ย

Work Flow และมาตรฐานคุณภาพงาน
 มาตรฐานคุ ณ ภาพงาน หมายถึ ง มาตรฐานในเชิ ง คุ ณ ภาพ และเชิ ง ปริ ม าณ เช่น ระยะเวลาของกระบวนงาน

ข้อผิดพลาดที่เกิ ดขึน ความคุ้ม ค่าของกระบวนงานเมื่อเปรี ยบเทีย บกับทรั พยากรที่ใช้ เป็นต้น โดยมีวิ ธีการวั ด
จากการดาเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานงานที่ได้กาหนดไว้ในกระบวนงานหลัก
 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน หมายถึง กระบวนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน

ของหน่วยงาน เพื่อให้ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชีวัด
กาหนด โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์
 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่หน่วยงานดาเนินการเพื่อทาให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

โดยใช้มุมมองของ ADLI
Approach
หมายถึง
Deployment หมายถึง
Learning
หมายถึง
Integration หมายถึง

การกาหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนทาซาได้
การนาไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขันตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน
การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ดาเนินการ และนามาปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทังระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การดาเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง
ทังในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ

 มิติผ ลลัพธ์ พิจารณาจากผลการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน ตามแนวทางที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ตัวชีวัดกาหนด โดยใช้มุมมองของ LeTCLi
Level
หมายถึง ผลการดาเนินการเทียบกับเป้าหมายที่กาหนด
Trend
หมายถึง แนวโน้มของผลการดาเนินการ
Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการดาเนินการกับหน่วยงานอื่น
Linkage
หมายถึง ตัวชีวัดสะท้อนผลการดาเนินการ
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โดยมีสูตรคานวณผลการดาเนินงานดังนี:
ตำรำงและสูตรกำรคำนวณ :
X2
X3
Xn
 X1

*100 
*100 
*100  ....
*100 

Y2
Y3
Yn
 Y1

n

กาหนดให้
X1, X2, X3,.., Xn = ระยะเวลาเฉลี่ยที่ดาเนินงานจริงของกระบวนงานที่เป็นเป้าหมายในการประเมินผล
Y1, Y2, Y3,..., Yn = ระยะเวลาที่เป็นเป้าหมายในการดาเนินงานของกระบวนงานที่เป็นเป้าหมายในการประเมินผล
1, 2, ..., n หมายถึง ลาดับที่ของกระบวนงาน ที่เป็นเป้าหมายในการประเมินผล
ค่ำเป้ำหมำย
ค่าเป้าหมาย คือ ระดับคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่อยู่ด้านล่าง
ปี 2560
3.5

ปี 2561
4.0

ปี 2562
4.5

ปี 2563
5.0

ปี 2564
5.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน คานวณจาก ผลรวมคะแนนเฉลี่ ยแล้วคูณด้วย 20 จากนันนาผลมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ตามตารางต่อไปนี
ระดับคะแนน
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95.0-99.9
ร้อยละ 90.0-94.9
ร้อยละ 85.0-89.9
ร้อยละ 80.0-84.9
ร้อยละ 75.0-79.9
ร้อยละ 70.0-74.9
ร้อยละ 65.0-69.9
ร้อยละ 60.0-64.9

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
แหล่งที่มำของข้อมูล: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ค-4
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ตัวชี้วัดที่ 3: ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่มีต่อผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
คำอธิบำยตัวชี้วัด








ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทังทางบวกและทางลบ ทังทางตรงและทางอ้อม จากการดาเนินการ
ของหน่วยงาน เช่น ประชาชน ผู้ประกอบการ บุคลากรในหน่วยงาน ผู้ส่งมอบงาน เป็นต้น
ประเด็นการสารวจประกอบด้วยประเด็นสาคัญๆ ดังนี
1) ผลสัมฤทธิ์การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์
2) การดาเนินงานเรื่องร้องเรียน
3) การดาเนินงานด้านอุทธรณ์
4) ผลสัมฤทธิ์การปรับปรุง/พัฒนากฎหมาย
5) ผลสัมฤทธิ์ด้านการประชาสัมพันธ์
6) ผลสัมฤทธิ์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
7) ผลสัมฤทธิ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่ อยกระดั บความพึ งพอใจของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยโดยพิ จ ารณา 2 มิ ติ ประกอบด้ ว ย มิ ติ ก ระบวนการและ
มิติผลลัพธ์โดยใช้มุมมองของ ADLI
Approach หมายถึง การกาหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนทาซาได้
Deployment หมายถึง การนาไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขันตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ดาเนินการ และนามาปรับปรุงแก้ไข
Integration หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทังระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง
ทังในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์กร
มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่หน่วยงานดาเนินการเพื่อทาให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการของหน่วยงาน

โดยมีสูตรคานวณผลการดาเนินงานดังนี:
 การคิดคะแนนของแต่ละระดับความพึงพอใจกาหนดหลักเกณฑ์ ดังนี
ระดับควำม
พึงพอใจ

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมำก

ไม่แสดง
ควำมคิดเห็น

คะแนน

5

4

3

2

1

-

การวิเคราะห์คานวณคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้าน และการคานวณคะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยคานวณคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้าน จากผลคะแนนเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจประเด็นย่อย
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ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

3.5

3.8

4.0

4.2

4.5

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าตัวชีวัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: กองกลาง
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: กองกลาง
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: กองกลาง
แหล่งที่มำของข้อมูล: ผลการสารวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ตัวชี้วัดที่ 4: ระดับควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อนระบบตรวจรำชกำรเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติรำชกำร
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 พิจารณาจากจานวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชที่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยรับตรวจ เปรียบเทียบกับจานวน
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการทังหมด
o การตรวจราชการ หมายถึง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตามแผนการตรวจ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ
o ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ หมายถึง จานวนข้อเสนอแนะที่ได้มีคณะผู้ตรวจราชการได้พิจารณา
ข้อเสนอแนะต่อพืนที่ หรือหน่วยรับตรวจของการออกตรวจราชการ โดยครอบคลุม ข้อเสนอแนะระหว่าง
ออกตรวจฯ และข้อเสนอแนะจากการติดตาม เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงคมนาคม และประเด็นการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ
o ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการสนองตอบ หมายถึง จานวนของข้อเสนอแนะที่ได้รับการ
ตอบสนอง จากหน่วยงานที่รายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะหรือจากรายงานสรุปการติดตามผล
ของผู้บังคับบัญชาของหน่วยรับตรวจหรือสานักตรวจราชการ ทังนีให้หมายรวมถึงข้อเสนอแนะ ที่หน่วย
ปฏิบัติงานในระดับพืนที่พิจารณา และรับไว้ดาเนินการที่อาจจะแก้ไขไม่สาเร็จในปีงบประมาณ เนื่องจาก
ต้องใช้เวลาหรืองบประมาณในการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นเหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะได้ภายในปีงบประมาณ
สูตรกำรคำนวณ :
จานวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง x ๑๐๐
จานวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการทังหมด
ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560
3.5

ปี 2561
4.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับคะแนน
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

ปี 2562
4.5

ปี 2563
5.0

ปี 2564
5.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ร้อยละ 92 ขึนไป
ร้อยละ 90.5-91.9
ร้อยละ 89.0-90.4
ร้อยละ 87.5-88.9
ร้อยละ 86.0-87.4
ร้อยละ 84.5-85.9
ร้อยละ 83.0-84.4
ร้อยละ 81.5-82.9
ต่ากว่าร้อยละ 81.4

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: สานักตรวจราชการ
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: สานักตรวจราชการ
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: สานักตรวจราชการ
แหล่งที่มำของข้อมูล: สานักตรวจราชการ

ค-7
x

1

แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรนโยบำยและยุทธศำสตร์อย่ำงต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั ที่ 1.1: ระดับควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ของกระทรวงคมนำคมและนโยบำยสำคัญ/พิเศษของรัฐบำล
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 เพื่อให้กระทรวงคมนาคม (คค.) มีการบริหารงานแบบบูรณาการภายใน คค. และระหว่างกระทรวง โดยหน่วยงาน
ภายใน คค. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของ คค. นโยบายสาคัญ/พิเศษของรัฐบาล เป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกันระหว่างกระทรวง
 การกาหนดค่านาหนัก ให้พิจารณาจากระดับความสาคัญของการบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชีวัดที่มีต่อเป้าหมายใน
ภาพรวม และ/หรือพิจารณาจากระดับความสาคัญของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชีวัดตามแผนงาน/โครงการ/ตาม
นโยบายสาคัญ/พิเ ศษรัฐบาลที่มีต่อการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชีวัดเป้า ประสงค์ในแต่ละยุ ทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
 หน่ วยงานทั งส่ว นราชการและรั ฐ วิส าหกิจ ในสั งกั ดกระทรวงต้ องร่ วมรับ ผิด ชอบผลการด าเนิ นงานให้บ รรลุต าม
แผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายที่กาหนดไว้
โดยมีสูตรคานวณผลการดาเนินงานดังนี:
ตำรำงและสูตรกำรคำนวณ :
ตัวชี้วัด (i) น้ำหนัก(Wi)
KPI1
KPI2
...
KPIn

W1
W2
…
Wn
 W1..n= 1

เกณฑ์กำรให้คะแนนเทียบกับระดับ
ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
…
…
…
…
…
1
2
3
4
5

คะแนนทีไ่ ด้
(SMi)

คะแนนถ่วงน้ำหนัก
(Wi x SMi)

SM1
SM2
…
SMn

(W1 x SM1)
(W2 x SM2)
…
(Wn x SMn)
 (W1..nx SM1..n)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงนาหนัก เท่ากับ
 (W1..n x SM1...n)
 W1...n

หรือ

(W1 x SM1) + (W2 x SM2)+... + (Wn x SMn)

W1+ W2 ...+ Wn

โดยที่ :
W

หมายถึง นาหนักความสาคัญที่ให้กับตัวชีวัดที่กาหนดขึนจากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
คมนาคมและผลรวมของนาหนักของทุกตัวชีวัดเท่ากับ 1
SM
หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชีวัด
1, 2, ..., n หมายถึง ลาดับที่ของตัวชีวัดที่กาหนดขึนตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคม
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ค่ำเป้ำหมำย (ระดับคะแนน)
ค่าเป้าหมาย คือ ระดับคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่อยู่ด้านล่าง
ปี 2560
3.5

ปี 2561
4.0

ปี 2562
4.5

ปี 2563
5.0

ปี 2564
5.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน คานวณจาก ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงนาหนัก แล้วคูณด้วย 20 จากนันนาผลมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามตารางต่อไปนี
ระดับคะแนน
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95.0-99.9
ร้อยละ 90.0-94.9
ร้อยละ 85.0-89.9
ร้อยละ 80.0-84.9
ร้อยละ 75.0-79.9
ร้อยละ 70.0-74.9
ร้อยละ 65.0-69.9
ร้อยละ 60.0-64.9

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
แหล่งที่มำของข้อมูล: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ และหน่วยงานในสังกัด
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ตัวชี้วัดที่ 1.2: ระดับควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 เพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีการบริหารงานแบบบูรณาการทังภายในและระหว่างหน่วยงาน

โดยหน่วยงานภายในให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัตริ าชการของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชีวัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัตริ าชการของกระทรวง หรือแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
 พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชีวัดตามแผนงาน/โครงการ
 หน่วยงานทุกหน่วยในสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมต้องร่วมรับผิดชอบผลการดาเนินงานให้บรรลุตาม
แผนปฏิบัตริ าชการและเป้าหมายที่กาหนดไว้
โดยมีสูตรคานวณผลการดาเนินงานดังนี:
ตำรำงและสูตรกำรคำนวณ :
ตัวชี้วัด (i) น้ำหนัก(Wi)
KPI1
KPI2
...
KPIn

W1
W2
…
Wn
 W1..n= 1

เกณฑ์กำรให้คะแนนเทียบกับระดับ
ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
…
…
…
…
…
1
2
3
4
5

คะแนนที่ได้
(SMi)

คะแนนถ่วงน้ำหนัก
(Wi x SMi)

SM1
SM2
…
SMn

(W1 x SM1)
(W2 x SM2)
…
(Wn x SMn)
 (W1..nx SM1..n)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงนาหนัก เท่ากับ
 (W1..n x SM1...n)
 W1...n

หรือ

(W1 x SM1) + (W2 x SM2)+... + (Wn x SMn)

W1+ W2 ...+ Wn

โดยที่ :
W

หมายถึง นาหนักความสาคัญที่ให้กับตัวชีวัดที่กาหนดขึนจากแผนปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม และผลรวมของนาหนักของทุกตัวชีวัดเท่ากับ 1
SM
หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชีวัด
1, 2, ..., n หมายถึง ลาดับที่ของตัวชีวัดที่กาหนดขึนตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
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ค่ำเป้ำหมำย
ค่าเป้าหมาย คือ ระดับคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่อยู่ด้านล่าง
ปี 2560
3.5

ปี 2561
4.0

ปี 2562
4.5

ปี 2563
5.0

ปี 2564
5.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
กาหนดเกณฑ์ การให้ค ะแนน คานวณจาก ผลรวมคะแนนเฉลี่ย ถ่ว งนาหนั ก แล้ว คู ณด้ วย 20 จากนันนาผลมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามตารางต่อไปนี
ระดับคะแนน
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95.0-99.9
ร้อยละ 90.0-94.9
ร้อยละ 85.0-89.9
ร้อยละ 80.0-84.9
ร้อยละ 75.0-79.9
ร้อยละ 70.0-74.9
ร้อยละ 65.0-69.9
ร้อยละ 60.0-64.9

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
แหล่งที่มำของข้อมูล: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
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ตัวชี้วัดที่ 1.3: ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่มีต่อระบบกำรบริหำรนโยบำยและยุทธศำสตร์
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทังทางบวกและทางลบ ทังทางตรงและทางอ้อม

จากการดาเนินการของหน่วยงาน เช่น ประชาชน ผู้ประกอบการ บุคลากรในหน่วยงาน ผู้ส่งมอบงาน เป็นต้น
 ประเด็นการสารวจประกอบด้วยประเด็นสาคัญๆ ดังนี

1) ผลสัมฤทธิ์การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
- กระบวนงานการวางแผนยุทธศาสตร์
- กระบวนงานการบริหารงบประมาณ
- กระบวนงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
- กระบวนงานการติดตามและประเมินผล
2) การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สาคัญ
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนามาใช้เป็นปัจจัยหลักสาคัญ ในการกาหนดนโยบายและการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
4) สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สาคัญ
 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อ

ยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิตผิ ลลัพธ์โดยใช้
มุมมองของ ADLI
Approach หมายถึง การกาหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนทาซาได้
Deployment หมายถึง การนาไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขันตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ดาเนินการ และนามาปรับปรุงแก้ไข
Integration หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทังระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การดาเนินงาน การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุง ทังใน
ระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์กร
โดยมีสูตรคานวณผลการดาเนินงานดังนี :
 การคิดคะแนนของแต่ละระดับความพึงพอใจกาหนดหลักเกณฑ์ ดังนี

ระดับควำม
พึงพอใจ
คะแนน

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย

ไม่พอใจ

5

4

3

2

ไม่พอใจมำก
1

ไม่แสดง
ควำมคิดเห็น
-

การวิเคราะห์คานวณคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้าน และการคานวณคะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยคานวณคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้าน จากผลคะแนนเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจประเด็นย่อย
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ค่ำเป้ำหมำย
ค่าเป้าหมาย คือ ระดับคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่อยู่ด้านล่าง
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

3.5

3.8

4.0

4.2

4.5

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าตัวชีวัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: กองกลาง
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: กองกลาง
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: กองกลาง
แหล่งที่มำของข้อมูล: ผลการสารวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ตัวชี้วัดที่ 1.4: ร้อยละกำรใช้สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 เพื่อการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงคมนาคม โดยการนาเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และเสนอความเห็น

เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร ให้สามารถแก้ไข คลี่คลาย และนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
แก่ผู้ร้องเรียนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
 โดยพิจารณาระดับความสาเร็จการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์ จากร้อยละของเรื่องร้องเรียนใน

ปีงบประมาณที่ดาเนินการจนได้ขอ้ ยุติ

ตำรำงและสูตรกำรคำนวณ
จานวนผู้บริหารกลุ่มเป้าหมายที่มกี ารใช้สารสนเทศเพื่อการบริหาร x 100
จานวนผู้บริหารกลุ่มเป้าหมายทังหมด
ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

75

80

85

90

95

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ค่าตัวชีวัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แหล่งที่มำของข้อมูล: ฐานข้อมูลการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลือ่ นยุทธศำสตร์สคู่ วำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 2.1: ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรส่งเสริมบทบำทไทยในเวทีระหว่ำงประเทศ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาและเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืน ทังภายในภูมิภาค

และระหว่างภูมภิ าค สามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติในเวทีระหว่างประเทศ และมีมาตรฐานทีส่ อดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศต่างๆ
 โดยพิจารณาระดับความสาเร็จของการดาเนินการการส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ จากร้อยละ

เฉลี่ยของความก้าวหน้าการดาเนินการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตำรำงและสูตรกำรคำนวณ
X2
X3
Xn
 X1

*100 
*100 
*100  ....
*100 

Y2
Y3
Yn
 Y1

n

กาหนดให้
X1, X2, X3,.., Xn = ร้อยละความก้าวหน้าจริงของการดาเนินงานตามแผนงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
Y1, Y2, Y3,..., Yn = ร้อยละความก้าวหน้าที่เป็นเป้าหมายของการดาเนินงานตามแผนงานด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
1, 2, ..., n หมายถึง ลาดับทีข่ องแผนงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
n = จานวนแผนงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ค่ำเป้ำหมำย
ค่าเป้าหมาย คือ ระดับคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่อยู่ด้านล่าง
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

3.5

4.0

4.5

5.0

5.0
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน คานวณจาก ผลรวมคะแนนเฉลี่ยแล้วคูณด้วย 20 จากนันนาผลมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ตามตารางต่อไปนี
ระดับคะแนน
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95.0-99.9
ร้อยละ 90.0-94.9
ร้อยละ 85.0-89.9
ร้อยละ 80.0-84.9
ร้อยละ 75.0-79.9
ร้อยละ 70.0-74.9
ร้อยละ 65.0-69.9
ร้อยละ 60.0-64.9

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: สานักความร่วมมือระหว่างประเทศ
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: สานักความร่วมมือระหว่างประเทศ
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: สานักความร่วมมือระหว่างประเทศ
แหล่งที่มำของข้อมูล: ผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ของสานักความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ตัวชี้วัดที่ 2.2: ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนพิจำรณำอุทธรณ์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อุทธรณ์ที่ต้องการความรวดเร็วในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ผู้อุทธรณ์ไ ด้รับ

ค่ า ทดแทนที่ เ หมาะสมและเป็ น ธรรม ได้ รั บ ความสะดวกในการติ ด ตามสถานะของเรื่ อ งอุ ท ธรณ์ และเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ใ ห้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต เพิ่ ม มากขึ นและต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยลดลง ซึ่ ง เป็ น การลด
งบประมาณภาครัฐ
 โดยพิจารณาระดับความสาเร็จของการดาเนินงานพิจารณาอุทธรณ์ จากร้อยละเฉลี่ยของพิจารณาอุทธรณ์ภายใน

ระยะเวลาที่กาหนด
ตำรำงและสูตรกำรคำนวณ
X2
X3
Xn
 X1

*100 
*100 
*100  ....
*100 

Y2
Y3
Yn
 Y1

n

กาหนดให้
X1, X2, X3,.., Xn = ระยะเวลาจริงที่ใช้ในการดาเนินงานพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
Y1, Y2, Y3,..., Yn = ระยะเวลาเป้าหมายที่ใช้ในการดาเนินงานพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
1, 2, ..., n หมายถึง ลาดับทีข่ องเรื่องอุทธรณ์
n = จานวนเรื่องอุทธรณ์
ค่ำเป้ำหมำย
ค่าเป้าหมาย คือ ระดับคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่อยู่ด้านล่าง
ปี 2560
3.5

ปี 2561
4.0

ปี 2562
4.5

ปี 2563
5.0

ปี 2564
5.0
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน คานวณจาก ผลรวมคะแนนเฉลี่ยแล้วคูณด้วย 20 จากนันนาผลมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ตามตารางต่อไปนี
ระดับคะแนน
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95.0-99.9
ร้อยละ 90.0-94.9
ร้อยละ 85.0-89.9
ร้อยละ 80.0-84.9
ร้อยละ 75.0-79.9
ร้อยละ 70.0-74.9
ร้อยละ 65.0-69.9
ร้อยละ 60.0-64.9

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: สานักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: สานักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: สานักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
แหล่งที่มำของข้อมูล: ผลการดาเนินงานพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ของสานักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
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ตัวชี้วัดที่ 2.3: ร้อยละในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 เพื่อให้สามารถพัฒนาการดาเนินงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ และให้งานด้านการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม
 โดยพิจารณาระดับความสาเร็จ จากร้อยละในการดาเนินการตามแผนการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธ์
ตำรำงและสูตรกำรคำนวณ
X2
X3
Xn
 X1

*100 
*100 
*100  ....
*100 

Y
1
Y
2
Y
3
Y
n


n

กาหนดให้
X1, X2, X3,.., Xn =

ร้อยละความก้าวหน้าจริงของการดาเนินงานตามแผนการพัฒนายุทธศาสตร์การ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์
Y1, Y2, Y3,..., Yn = ร้อยละความก้าวหน้าที่เป็นเป้าหมายของการดาเนินงานตามแผนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
1, 2, ..., n หมายถึง ลาดับทีข่ องแผนงาน/โครงการ ตามแผนการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์
n = จานวนแผนการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560
80

ปี 2561
85

ปี 2562
90

ปี 2563
95

ปี 2564
100

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าตัวชีวัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: กองสารนิเทศ
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: กองสารนิเทศ
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: กองสารนิเทศ
แหล่งที่มำของข้อมูล: ผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ
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ตัวชี้วัดที่ 2.4: ระดับควำมสำเร็จของแผนงำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัยคมนำคม
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 เพื่อให้กระทรวงคมนาคมสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนอย่างรวดเร็ว
 โดยพิจารณาระดับความสาเร็จจากร้อยละในการดาเนินการตามแผนงานการจัดการความปลอดภัยคมนาคม
ตำรำงและสูตรกำรคำนวณ
X2
X3
Xn
 X1

*100 
*100 
*100  ....
*100 

Y2
Y3
Yn
 Y1

n

กาหนดให้
X1, X2, X3,.., Xn =
Y1, Y2, Y3,..., Yn =
1, 2, ..., n หมายถึง

ร้อยละความก้าวหน้าจริงของการดาเนินงานตามแผนงานการจัดการ
ความปลอดภัยคมนาคม
ร้อยละความก้าวหน้าที่เป็นเป้าหมายของการดาเนินงานตามแผนงานการจัดการ
ความปลอดภัยคมนาคม
ลาดับทีข่ องแผนงาน/โครงการ ตามแผนงานการจัดการความปลอดภัยคมนาคม

ค่ำเป้ำหมำย
ค่าเป้าหมาย คือ ระดับคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่อยู่ด้านล่าง
ปี 2560
3.5

ปี 2561
4.0

ปี 2562
4.5

ปี 2563
5.0

ปี 2564
5.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน คานวณจาก ผลรวมคะแนนเฉลี่ยแล้วคูณด้วย 20 จากนันนาผลมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ตามตารางต่อไปนี
ระดับคะแนน
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95.0-99.9
ร้อยละ 90.0-94.9
ร้อยละ 85.0-89.9
ร้อยละ 80.0-84.9
ร้อยละ 75.0-79.9
ร้อยละ 70.0-74.9
ร้อยละ 65.0-69.9
ร้อยละ 60.0-64.9
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หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กลุ่มค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย และกลุ่ม
นิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล : ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กลุ่มค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย และกลุ่ม
นิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กลุ่มค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย และกลุ่มนิรภัย
การบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
แหล่ ง ที่ ม ำของข้ อ มู ล : ผลการด าเนิ น งานตามแผนงานการจั ด การความปลอดภั ย คมนาคม ศู น ย์ ป ลอดภั ย คมนาคม
กลุ่มค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย และกลุ่มนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
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ตัวชี้วัดที่ 2.5: ร้อยละของจำนวนกฎหมำยที่ได้ดำเนินกำรตำมแผนแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยของกระทรวงคมนำคม
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงมีการกาหนดเป้าหมาย วางแผน และดาเนินงานด้านการศึกษา ติดตาม

และประเมินผลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาสู่การ แก้ไข ปรับปรุง และ/หรือ พัฒนากฎหมายให้มีความสอดคล้อง
กับสภาวการณ์และเป็นธรรม ช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายสามารถบรรลุผลได้ดียิ่งขึน
 โดยพิจารณาระดับความส าเร็จของการดาเนินการเพื่อแก้ไ ข ปรับปรุง พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกระทรวง

คมนาคม จากร้อยละเฉลี่ยของการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนากฎหมายของกระทรวงคมนาคม
ตำรำงและสูตรกำรคำนวณ
X2
X3
Xn
 X1

*100 
*100 
*100  ....
*100 

Y2
Y3
Yn
 Y1

n

กาหนดให้
X1, X2, X3,.., Xn = จานวนกฎหมายที่ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาแล้วเสร็จตามแผนงาน
Y1, Y2, Y3,..., Yn = จานวนกฎหมายที่กาหนดเป็นเป้าหมายและบรรจุในแผนปฏิบัติราชการเพื่อดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ สกม.กาหนดเป้าหมายด้วย
n = จานวนกลุ่มของกฎหมายทังหมด
ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าตัวชีวัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: สานักกฎหมาย
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: สานักกฎหมาย
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: สานักกฎหมาย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
แหล่งที่มำของข้อมูล : ผลการดาเนินงานตามแผนแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงคมนาคม สานักกฎหมาย และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
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ตัวชี้วัดที่ 2.6: ระดับควำมสำเร็จของกำรขับเคลื่อน Digital Transport 2020
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 เพื่อให้กระทรวงมีการบริหารงานแบบบูรณาการภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวง โดยหน่วยงานภายใน

กระทรวงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
 พิจ ารณาจากระดั บความส าเร็ จของการบรรลุ เ ป้า หมายแต่ ล ะตั ว ชีวั ด ตามคารั บรองการปฏิ บัติ ร าชการของ

ส่วนราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงต้องร่วมรับผิดชอบผลการดาเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบตั ิราชการและเป้าหมาย

ที่กาหนดไว้

ตารางและสูตรการคานวณ :
ตัวชี้วัด (i)

น้ำหนัก(Wi)

KPI1
KPI2
...
KPIn

W1
W2
…
Wn

เกณฑ์กำรให้คะแนนเทียบกับระดับควำมสำเร็จตำม
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
…
…
…
…
…
1
2
3
4
5

คะแนนที่ได้
(SMi)

คะแนนถ่วงน้ำหนัก
(Wi x SMi)

SM1
SM2
…
SMn

(W1 x SM1)
(W2 x SM2)
…
(Wn x SMn)

 W1..n= 1

 (W1..nx SM1..n)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงนาหนัก เท่ากับ
 (W1..n x SM1...n)
 W1...n

หรือ

(W1 x SM1) + (W2 x SM2)+... + (Wn x SMn)
W1+ W2 ...+ Wn

โดยที่ :
W

หมายถึง นาหนั กความส าคั ญที่ ให้ กับตัวชีวั ดที่ กาหนดขึนจากแผนปฏิ บั ติ ร าชการของ
กระทรวงตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2560-2564 และผลรวมของนาหนักของทุกตัวชีวัดเท่ากับ 1
SM
หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชีวัด
1, 2, ..., n หมายถึง ล าดั บที่ ของตั วชี วั ดที่ ก าหนดขึ นตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวงตาม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
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ค่ำเป้ำหมำย
ค่าเป้าหมาย คือ ระดับคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่อยู่ด้านล่าง
ปี 2560
3.5

ปี 2561
4.0

ปี 2562
4.5

ปี 2563
5.0

ปี 2564
5.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน คานวณจาก ผลรวมคะแนนเฉลี่ย ถ่วงนาหนัก แล้วคูณด้วย 20 จากนันนาผลมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามตารางต่อไปนี
ระดับคะแนน
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95.0-99.9
ร้อยละ 90.0-94.9
ร้อยละ 85.0-89.9
ร้อยละ 80.0-84.9
ร้อยละ 75.0-79.9
ร้อยละ 70.0-74.9
ร้อยละ 65.0-69.9
ร้อยละ 60.0-64.9

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แหล่งที่มำของข้อมูล: ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 25602564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำสมรรถนะองค์กรอย่ำงบูรณำกำร
ตัวชี้วัดที่ 3.1: ระดับควำมพึงพอใจของหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของ สปค.
คำอธิบำยตัวชี้วัด


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทังทางบวกและทางลบ ทังทางตรงและทางอ้อม จากการดาเนินการ

ของหน่วยงาน เช่น ประชาชน ผู้ประกอบการ บุคลากรในหน่วยงาน ผู้ส่งมอบงาน เป็นต้น
 ประเด็นการสารวจประกอบด้วยประเด็นสาคัญๆ ดังนี
1) ผลสัมฤทธิ์การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์
2) การดาเนินงานเรื่องร้องเรียน
3) การดาเนินงานด้านอุทธรณ์
4) ผลสัมฤทธิ์การปรับปรุง/พัฒนากฎหมาย
5) ผลสัมฤทธิ์ด้านการประชาสัมพันธ์
6) ผลสัมฤทธิ์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
7) ผลสัมฤทธิ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อ
ยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิตผิ ลลัพธ์โดยใช้
มุมมองของ ADLI
Approach หมายถึง การกาหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนทาซาได้
Deployment หมายถึง การนาไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขันตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน
Learning
หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ดาเนินการ และนามาปรับปรุงแก้ไข
Integration หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทังระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การดาเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง
ทังในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์กร
โดยมีสูตรคานวณผลการดาเนินงานดังนี:
 การคิดคะแนนของแต่ละระดับความพึงพอใจกาหนดหลักเกณฑ์ ดังนี

ระดับควำม
พึงพอใจ

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมำก

ไม่แสดง
ควำมคิดเห็น

คะแนน

5

4

3

2

1

-

การวิเคราะห์คานวณคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้าน และการคานวณคะแนนความพึงพอใจของผ็มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
คานวณคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้าน จากผลคะแนนเฉลีย่ ของคะแนนความพึงพอใจประเด็นย่อย
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ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

3.5

3.8

4.0

4.2

4.5

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 90 ขึนไป
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 85.0-89.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 80.0-84.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 75.0-79.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 70.0-74.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 65.0-69.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 60.0-64.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 55.0-59.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 50.0-54.9

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: กองกลาง
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: กองกลาง
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: กองกลาง
แหล่งที่มำของข้อมูล: ผลการสารวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ตัวชี้วัดที่ 3.2: จำนวนรำงวัลที่ สปค. ได้รับจำกหน่วยงำนภำยนอก
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 ผลสาเร็จในการพัฒนาองค์กรของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในมิติต่างๆ หากได้รับการยอมรับจาก

สาธารณะ และ/หรือหน่วยงานภายนอก ย่อ มสามารถสะท้อนผ่านการได้รับการยกย่องชมเชย หรือได้รับ
รางวัล ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
 พิ จ ารณาจากจ านวนรางวั ล ที่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคมได้ รั บ จากหน่ ว ยงานภายนอกในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณ
ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

1

1

2

2

2

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรให้คะแนน
จานวนรางวัลที่ได้รับเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย และมีการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน เรียนรูส้ ิ่งที่ดาเนินการ และนามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายในการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในรอบปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง
จานวนรางวัลที่ได้รับต่ากว่าเป้าหมาย และมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เรียนรูส้ ิ่งที่
ดาเนินการ และนามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภายนอกในรอบปีถัดไป
จานวนรางวัลที่ได้รับต่ากว่าเป้าหมาย และมีการดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการพัฒนาขึน
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
จานวนรางวัลที่ได้รับต่ากว่าเป้าหมาย และมีแผนงานที่ได้รับการพัฒนาขึนเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายในการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
จานวนรางวัลที่ได้รับต่ากว่าเป้าหมาย และมีการกาหนดเป้าหมายในการส่งผลงานเข้ารับรางวัล
จากหน่วยงานภายนอก

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แหล่งที่มำของข้อมูล: ผลงานสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ค-27
x

1

แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ตัวชี้วัดที่ 3.3: ระดับควำมสำเร็จถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยของตัวชี้วัดกระบวนงำน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 การปรั บปรุ งกระบวนงาน หมายถึ ง การปรับ ปรุ งกระบวนงานให้ ดีขึ น สะท้ อนให้ เ ห็น ผลการดาเนิน งานที่ มี

ประสิทธิภาพ เช่น การลดระยะเวลา การลดค่าใช้จ่ายของกระบวนงาน การสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ
ที่มีต่อกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง เป็นต้น
 กระบวนงานหลัก หมายถึง กระบวนงานตามภารกิจหลักของส านัก /กอง/ศูนย์ / กลุ่ ม ที่ ส อดคล้อ งกับ หน้า ที่

ความรับผิดชอบของสานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และมีผลผลิตส่งมอบต่อผู้รับบริการทังภายในและภายนอก
 กระบวนงานเดิม หมายถึ ง กระบวนงานหลั กที่ส านัก/กอง/ศูน ย์/ กลุ่ม ปฏิบั ติอยู่เ ดิมก่อนการปรับปรุ ง หรื อ

พิจารณาทบทวนจากกระบวนงานเดิม
 มาตรฐานคุณ ภาพงาน หมายถึง มาตรฐานในเชิงคุณ ภาพ และเชิงปริมาณ เช่น ระยะเวลาของกระบวนงาน

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึน ความคุ้มค่าของกระบวนงานเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ เป็นต้น โดยมีวิธีการวัดจาก
การดาเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานงานที่ได้กาหนดไว้ในกระบวนงานหลัก โดยการกาหนดมาตรฐานควรใช้
ข้อมูลความคาดหวังของผู้รับบริการทังภายในและภายนอกเพื่อประกอบการพิจาณณากาหนดมาตรฐาน
 คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง ขันตอนการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย Work

Flow และมาตรฐานคุณภาพงาน
 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้รับบริการทังภายในและภายนอกสานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานหลัก

นัน ๆ
 ระดับความสาเร็จถ่วงนาหนักเฉลี่ยของตัวชีวัดกระบวนงานของหน่วยงาน หมายถึง กระบวนการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงานของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ผ ลการด าเนิ น งานบรรลุ เ ป้ า หมายสอดคล้ อ งกั บ แนวทางที่ ห น่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักตัวชีวัดกาหนด โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย
 มิ ติ ก ระบวนการ พิ จารณาจากกระบวนการที่ หน่ วยงานด าเนิ นการเพื่ อท าให้ เกิ ดผลลั พธ์ ตามเป้ าหมาย

ที่กาหนดไว้ โดยใช้มุมมองของ ADLI
Approach หมายถึง การกาหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนทาซาได้
Deployment หมายถึง การนาไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขันตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ ิ่งที่ดาเนินการ และนามาปรับปรุงแก้ไข
Integration หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทังระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การดาเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง
ทังในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน ตามแนวทางที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ตัวชีวัดกาหนด โดยใช้มุมมองของ LeTCLi
Level
หมายถึง ผลการดาเนินการเทียบกับเป้าหมายที่กาหนด
Trend
หมายถึง แนวโน้มของผลการดาเนินการ
Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการดาเนินการกับหน่วยงานอื่น
Linkage
หมายถึง ตัวชีวัดสะท้อนผลการดาเนินการ
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ตำรำงและสูตรกำรคำนวณ :
ตัวชี้วัด (i) น้ำหนัก(Wi)
KPI1
KPI2
...
KPIn

W1
W2
…
Wn
 W1..n= 1

เกณฑ์กำรให้คะแนนเทียบกับร้อยละ
ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
1
2
3
4
5
60
70
80
90
100
60
70
80
90
100
…
…
…
…
…
60
70
80
90
100

คะแนนที่ได้
(SMi)

คะแนนถ่วงน้ำหนัก
(Wi x SMi)

SM1
SM2
…
SMn

(W1 x SM1)
(W2 x SM2)
…
(Wn x SMn)
 (W1..nx SM1..n)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงนาหนัก เท่ากับ
 (W1..n x SM1...n)
 W1...n

หรือ

(W1 x SM1) + (W2 x SM2)+... + (Wn x SMn)

W1+ W2 ...+ Wn

โดยที่ :
W
หมายถึง
นาหนักความสาคัญที่ให้กับตัวชีวัดที่กาหนดขึน
SM
หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชีวัด
1, 2, ..., n หมายถึง ลาดับที่ของตัวชีวัดที่กาหนดขึนตามแผนปฏิบัติราชการ
เกณฑ์กำรให้คะแนน : กาหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขันตอนการดาเนินงาน
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิตผิ ลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่กาหนด
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณาคะแนน
1 จัดทาแผนและกาหนดแนวทางในการดาเนินการตัวชีวัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ
หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชีวัดอย่างชัดเจน โดยนาเสนอผู้อานวยการสานัก/กอง ให้ความเห็นชอบ และส่งให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชีวัด ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2  ถ่ายทอดแนวทางสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน
 กาหนดตัวชีวัดสาหรับการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการ
สานัก/กอง กากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการ และส่งให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักตัวชีวัด ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3

 จัดทารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งตามกาหนดเวลา
 ติดตามประเมินผลและจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะจากการดาเนินการ และนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
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4

5

พิจารณาจาก สานัก/กอง มีการส่งกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง และมีการจัดทาเป็นคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ค่าคะแนน

0

1.0

ส่งกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง และมีการจัดทาเป็นคูม่ ือการปฏิบัติงาน

ไม่มี

มี

พิจารณาจาก กระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
การให้บริการ
ค่าคะแนน

0

1.0

กระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์
รางวัลคุณภาพการให้บริการ

ไม่มี

มี

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560
3.5

ปี 2561
4.0

ปี 2562
4.5

ปี 2563
5.0

ปี 2564
5.0

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แหล่งที่มำของข้อมูล: ผลการดาเนินงานการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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ตัวชี้วัดที่ 3.4: จำนวนของควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม ที่นำมำใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนงำนของหน่วยงำน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 องค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญขององค์กรที่สมรรถนะสูง คือ ความสามารถในการสร้างนวั ตกรรมเพื่อการพัฒนางาน

ภายในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
 พิจารณาจากจานวนของความคิดสร้างสรรค์ นวัต กรรม ที่น ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน

ในแต่ะปีงบประมาณ
ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560
-

ปี 2561
2

ปี 2562
2

ปี 2563
2

ปี 2564
2

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน
5

4
3
2
1

เกณฑ์กำรให้คะแนน
จานวนผลงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย และมีการติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน เรียนรูส้ ิ่งที่ดาเนินการ และนามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่นามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานของ
หน่วยงานในรอบปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง
จานวนผลงานต่ากว่าเป้าหมาย และมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เรียนรูส้ ิ่งที่
ดาเนินการ และนามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่นามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน
จานวนผลงานต่ากว่าเป้าหมาย มีการดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รบั การพัฒนาขึนเพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่นามาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนงานของหน่วยงาน
จานวนผลงานต่ากว่าเป้าหมาย มีแผนงานที่ได้รับการพัฒนาขึนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายใน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่นามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน
จานวนผลงานต่ากว่าเป้าหมาย มีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม ที่นามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: กองการเจ้าหน้าที่ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: กองการเจ้าหน้าที่ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: กองการเจ้าหน้าที่ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แหล่งที่มำของข้อมูล: ผลงานความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ตัวชี้วัดที่ 3.5: ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำนกำรประเมินขีดสมรรถนะหลักของบุคลำกร
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 การกาหนดขีดสมรรถนะหลักของบุคลากรในสายงานต่างๆ ของหน่วยงาน ถือเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้การพัฒนา

สมรรถนะของบุ คลากรประสบความส าเร็จ ได้ ต ามเป้ า หมาย และการติ ดตามประเมิ น ผลโดยการประเมิ น
ขี ด สมรรถนะหลั ก ของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา จะช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานสามารถปรั บ ปรุ งพั ฒ นาบุ ค ลากร
ได้อย่างต่อเนื่อง
 โดยพิจารณาร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมินขีดสมรรถนะหลักของบุคลากร ในปีงบประมาณ

ตำรำงและสูตรกำรคำนวณ
จานวนบุคลากรที่ผ่านการประเมินขีดสมรรถนะหลัก x 100
จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะหลัก
ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560
๘๐

ปี 2561
๘๕

ปี 2562
๙๐

ปี 2563
๙๕

ปี 2564
๑๐๐

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าตัวชีวัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: กองการเจ้าหน้าที่
แหล่งที่มำของข้อมูล: ผลการประเมินขีดสมรรถนะหลักของบุคลาการ กองการเจ้าหน้าที่
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ตัวชี้วัดที่ 3.6: ระดับควำมพึงพอใจและควำมผำสุกของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานเพื่อเพิ่มความผูกพันและความผาสุกในการทางานของบุคลากร เพื่อนาผลที่ได้

มาปรับปรุง พัฒนากิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากร
 โดยวัดระดับความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจ

โดยมีสูตรคานวณผลการดาเนินงานดังนี:
 การคิดคะแนนของแต่ละระดับความพึงพอใจกาหนดหลักเกณฑ์ ดังนี

ระดับควำม
พึงพอใจ

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมำก

ไม่แสดง
ควำมคิดเห็น

คะแนน

5

4

3

2

1

-

การวิเคราะห์คานวณคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้าน และการคานวณคะแนนความพึงพอใจของบุคลากร
โดยคานวณคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้าน จากผลคะแนนเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจประเด็นย่อย
ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

3.5

3.8

4.0

4.2

4.5

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 90 ขึนไป
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 85.0-89.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 80.0-84.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 75.0-79.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 70.0-74.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 65.0-69.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 60.0-64.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 55.0-59.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 50.0-54.9

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: กองการเจ้าหน้าที่
แหล่งที่มำของข้อมูล: ผลการประเมินความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่
ค-33
x

1

แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ตัวชี้วัดที่ 3.7: ร้อยละของบุคลำกรในส่วนรำชกำรที่มีควำมเชื่อมัน่ ว่ำเพื่อนร่วมงำนและผู้บังคับบัญชำ
เป็นคนดี มีคุณธรรม และไม่ทจุ ริต
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมค่านิยมไม่ทุจริต และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นสังคมคนดีมีคณ
ุ ธรรม

จึงจาเป็นต้องมีการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรในด้านความเชื่อมั่นที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
 โดยพิ จ ารณาร้ อ ยละบุ ค ลากรในส่ ว นราชการที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า เพื่ อ นร่ ว มงานและผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเป็ น คนดี

มีคุณธรรม และไม่ทุจริต โดยการสารวจด้วยแบบสอบถาม
การคิดคะแนนของแต่ละระดับความเชื่อมั่นกาหนดหลักเกณฑ์ ดังนี
ระดับควำม
เชื่อมั่น
คะแนน

เชื่อมั่นมำก

เชื่อมั่น

เชื่อมั่นน้อย

ไม่เชื่อมั่น

5

4

3

2

ไม่เชื่อมั่น
มำก
1

ไม่แสดง
ควำมคิดเห็น
-

ตำรำงและสูตรกำรคำนวณ
จานวนบุคลากรที่มีระดับความเชื่อมั่นฯ ในระดับ 4 และ 5 x 100
จานวนบุคลากรทังหมดที่ร่วมกิจกรรมการประเมินผลฯ
ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

75

80

85

90

95

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าตัวชีวัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
แหล่งที่มำของข้อมูล : ผลการประเมินความเชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเป็นคนดี มีคุณธรรม และไม่ทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ค-34
x

1

แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

ตัวชี้วัดที่ 3.8: ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้งำนระดับเทคโนโลยีสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นเข้ำใช้งำนระบบ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึน โดยประเมินอัตราการเข้าใช้งานของผู้ใช้

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถในการอานวยความสะดวกของระบบให้กับ
ผู้ใช้งานว่ามีมากน้อยเพียงใด
 โดยพิจารณาร้อยละของจานวนกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานระดับเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึนเข้าใช้งานระบบ

ตำรำงและสูตรกำรคำนวณ
จานวนผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายที่เข้าใช้งานระบบ x 100
จานวนผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายทังหมด
ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ค่าตัวชีวัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย
ค่าข้อมูลตัวชีวัดต่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แหล่งที่มำของข้อมูล: ฐานข้อมูลการบันทึกการเข้าใช้งานของผู้ใช้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค-35
x

1

แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ตัวชี้วัดที่ 3.9: ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนที่มีต่อกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยประเมินจากควมพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อคุณภาพของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึน
 โดยวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจ

โดยมีสูตรคานวณผลการดาเนินงานดังนี:
 การคิดคะแนนของแต่ละระดับความพึงพอใจกาหนดหลักเกณฑ์ ดังนี

ระดับควำม
พึงพอใจ
คะแนน

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมำก

5

4

3

2

1

ไม่แสดง
ควำมคิดเห็น
-

การวิเคราะห์คานวณคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้าน และการคานวณคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดย
คานวณคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้าน จากผลคะแนนเฉลีย่ ของคะแนนความพึงพอใจประเด็นย่อย
ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560
3.5

ปี 2561
3.8

ปี 2562
4.0

ปี 2563
4.2

ปี 2564
4.5

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ระดับคะแนน
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 90 ขึนไป
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 85.0-89.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 80.0-84.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 75.0-79.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 70.0-74.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 65.0-69.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 60.0-64.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 55.0-59.9
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 50.0-54.9

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แหล่งทีม่ ำของข้อมูล: ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค-36
x

1

แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 4.1: ระดับควำมสำเร็จในกำรวิเครำะห์และกลั่นกรองเรื่องรำวร้องทุกข์ที่นำเสนอผู้บริหำร คค.
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 เพื่อการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงคมนาคม โดยการนาเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นเพื่อ

ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การของผู้ บ ริ ห าร ให้ ส ามารถแก้ ไ ข คลี่ ค ลาย และน าเสนอแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
แก่ผู้ร้องเรียนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
 โดยพิจารณาระดับความส าเร็จการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์ จากร้อยละของเรื่องร้องเรียนของ

ปีงบประมาณที่สามารถดาเนินการได้ตามขันตอนที่กาหนดไว้ในกระบวนการเรื่องราวร้องทุกข์
ตำรำงและสูตรกำรคำนวณ
จานวนเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณที่สามารถดาเนินการได้ตามขันตอนที่
กาหนดไว้ในกระบวนการเรื่องราวร้องทุกข์ x 100
จานวนเรื่องร้องเรียนทังหมดของปีงบประมาณ
ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

3.5

4.0

4.5

5.0

5.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน เปรียบเทียบสัดส่วนที่คานวณได้จากสูตรการคานวณข้างต้นกับระดับคะแนนต่อไปนี
ระดับคะแนน
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95.0-99.9
ร้อยละ 90.0-94.9
ร้อยละ 85.0-89.9
ร้อยละ 80.0-84.9
ร้อยละ 75.0-79.9
ร้อยละ 70.0-74.9
ร้อยละ 65.0-69.9
ร้อยละ 60.0-64.9

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: สานักตรวจราชการ
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: สานักตรวจราชการ
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: สานักตรวจราชการ
แหล่งที่มำของข้อมูล: สานักตรวจราชการ
ค-37
x

1

แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ตัวชี้วัดที่ 4.2: ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรป้องกันกำรทุจริต
คำอธิบำยตัวชี้วัด
 เพื่อปลุกจิตสานึกและค่านิยมต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการ

ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
 โดยพิจารณาระดับความสาเร็จจากร้อยละในการดาเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต
ตำรำงและสูตรกำรคำนวณ
X2
X3
Xn
 X1

*100 
*100 
*100  ....
*100 

Y2
Y3
Yn
 Y1

n

กาหนดให้
X1, X2, X3,.., Xn = ร้อยละความก้าวหน้าจริงของการดาเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต
Y1, Y2, Y3,..., Yn = ร้อยละความก้าวหน้าที่เป็นเป้าหมายของการดาเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต
1, 2, ..., n หมายถึง ลาดับทีข่ องแผนงาน/โครงการ ตามแผนการป้องกันการทุจริต
ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560
3.5

ปี 2561
4.0

ปี 2562
4.5

ปี 2563
5.0

ปี 2564
5.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน คานวณจาก ผลรวมคะแนนเฉลี่ยแล้วคูณด้วย 20 จากนันนาผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ตามตารางต่อไปนี
ระดับคะแนน
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95.0-99.9
ร้อยละ 90.0-94.9
ร้อยละ 85.0-89.9
ร้อยละ 80.0-84.9
ร้อยละ 75.0-79.9
ร้อยละ 70.0-74.9
ร้อยละ 65.0-69.9
ร้อยละ 60.0-64.9

หน่วยงำนกำกับดูแลตัวชี้วัด: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
หน่วยงำนประมวลผลข้อมูล: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
หน่วยงำนจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
แหล่งที่มำของข้อมูล: ผลการดาเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ค-38
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